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BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0105/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 
Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва, че окончателните 

бюджетни кредити на Парламента за 

2016 г. възлизат на 1 838 613 983 EUR, 

или 19,39% от функция V от 

многогодишната финансова рамка 

(МФР), средствата по която са 

предназначени за административните 

разходи на всички институции на Съюза 

за 2016 г., което представлява 

увеличение с 2,4% спрямо бюджета за 

2015 г. (1 794 929 112 EUR); 

5. отбелязва, че окончателните 

бюджетни кредити на Парламента за 

2016 г. възлизат на 1 838 613 983 EUR, 

или 19,39% от функция V от 

многогодишната финансова рамка 

(МФР), средствата по която са 

предназначени за административните 

разходи на всички институции на Съюза 

за 2016 г., което представлява 

увеличение с 2,4% спрямо бюджета за 

2015 г. (1 794 929 112 EUR); изразява 

съжаление, че в бюджета на 

Парламента за 2016 г. не беше 

предвидено намаление на 

бюджетните кредити спрямо 

изпълнението на бюджета от 

предходните години, поради което 

отбелязва с незадоволство, че 

политическите разходи продължават 

да нарастват всяка година; 

_________________ _________________ 

8 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

на Съвета от 2 декември 2013 г. за 

определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014 – 

2020. 

8 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

на Съвета от 2 декември 2013 г. за 

определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014 – 

2020. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 
Предложение за резолюция Изменение 

35. насърчава генералния секретар 

да проведе преговори с белгийските 

железници, за да се осигурят повече 

директни влакове за членовете на ЕП 

между жп гара „Брюксел-Люксембург“ 

и летище „Завентем“ в пиковите часове 

на пристигане и отпътуване с цел 

икономия на време за път и 

понижаване на въглеродния 

отпечатък на членовете на ЕП; 
изисква от Секретариата да насърчава 

членовете на ЕП да пътуват с влак; 

35. счита, че службата за превоз 

на членовете на ЕП следва да се 

използва само за превоз до сградите на 

Парламента от летището или 

железопътната гара и обратно, 

както и че за целта следва да се 

осигурят миниванове и микробуси, за 

да се оптимизират разходите; 

посочва освен това, че на членовете 

на ЕП е предоставена възможността 

да ползват безплатен железопътен 

превоз в Белгия; насърчава генералния 

секретар да проведе преговори с 

белгийските железници, за да се 

осигурят повече директни влакове за 

членовете на ЕП между жп гара 

„Брюксел-Люксембург“ и летище 

„Завентем“ в пиковите часове на 

пристигане и отпътуване и изисква от 

Секретариата да насърчава членовете на 

ЕП да пътуват с влак с цел да се 

понижи също така въглеродният 

отпечатък на членовете на ЕП; 

Or. en 
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Изменение  3 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 
Предложение за резолюция Изменение 

38. признава, че според Палатата 

разходите във връзка с географската 

разпръснатост на Парламента възлизат 

на 114 милиона евро годишно; 

отбелязва констатацията в резолюцията 

на Парламента от 20 ноември 2013 г. 

относно местоположението на 

седалищата на институциите на Съюза, 

че 78% от всички командировки на 

служителите на Парламента, които 

попадат в обхвата на Правилника за 

персонала, са пряко следствие от 

географската разпръснатост на 

службите на Парламента; припомня, че 

прогнозната оценка на въздействието 

върху околната среда от тази 

разпръснатост е между 11 000 и 

19 000 тона емисии на CO2; призовава 

Съвета да намери решение на това 

разхищение на парите на 

данъкоплатците; 

38. изразява съжаление, че според 

Палатата разходите във връзка с 

географската разпръснатост на 

Парламента възлизат на 114 милиона 

евро годишно; отбелязва констатацията 

в резолюцията на Парламента от 

20 ноември 2013 г. относно 

местоположението на седалищата на 

институциите на Съюза, че 78% от 

всички командировки на служителите 

на Парламента, които попадат в обхвата 

на Правилника за персонала, са пряко 

следствие от географската 

разпръснатост на службите на 

Парламента; припомня, че прогнозната 

оценка на въздействието върху околната 

среда от тази разпръснатост е между 

11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; 

отбелязва със съжаление, че през 

2016 г. само разходите за 

възстановяване на разноски за път на 

членовете на ЕП за месечните сесии в 

Страсбург възлизат на общо 

21 352 262 EUR; призовава Съвета да 

намери решение в посока определяне 

на едно-единствено седалище на 

Европейския парламент, така че да не 

се разхищават парите на 

данъкоплатците; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 99 

 
Предложение за резолюция Изменение 

99. отново посочва все така 

нерешените проблеми във връзка с 

фонда за доброволно пенсионно 

осигуряване и изисква Бюрото и 

генералният секретар да предприемат 

действия, за да се предотврати ранната 

му неплатежоспособност, като 

същевременно се избегне всякакво 

отражение върху бюджета на 

Парламента; 

99. отново посочва все така 

нерешените проблеми във връзка с 

фонда за доброволно пенсионно 

осигуряване и изисква Бюрото и 

генералният секретар да предприемат 

действия, за да се предотврати всякакво 

отражение върху бюджета на 

Парламента; изразява съжаление с 

оглед на огромната разлика, която 

съществува понастоящем между 

привилегиите на политиците и 

огромните жертви, които се 

изискват от обикновените хора в 

пенсионния сектор; призовава 

съответно за преизчисляване на 

пенсиите, изплащани от бюджета на 

Съюза на бившите членове на ЕП, 

придобили това право преди и след 

влизането в сила на действащия 

устав на членовете на ЕП; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 131 

 
Предложение за резолюция Изменение 

131. изразява загриженост във връзка 

с риска за репутацията на Парламента, 

който представляват подобни 

нередности, и е убеден, че е необходимо 

да бъдат предприети бързи и 

ефективни действия за 

предотвратяване и отстраняване на 

подобни нередности в бъдеще; счита 

обаче, че тези нередности се отнасят 

само до скромен брой политически 

партии и фондации; счита, че тези 

нередности следва да не поставят под 

въпрос финансовото управление на 

другите политически партии и 

фондации; счита, че механизмите за 

вътрешен контрол на Парламента 

следва да бъдат засилени; 

131. изразява загриженост във връзка 

с риска за репутацията на Парламента, 

който представляват подобни 

нередности; счита, че европейските 

политически партии и фондации следва 

да разчитат изцяло на собствени 

ресурси и да премахнат зависимостта 

си от бюджета на Парламента; 

призовава следователно 

безвъзмездните средства и 

субсидиите да бъдат изцяло 

премахнати, в т.ч. с цел да се 

елиминира всякакъв риск от 

злоупотреба или неправомерно 

използване на парите на 

данъкоплатците; 

Or. en 

 


