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12.4.2018 A8-0105/7 

Изменение  7 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 рамка8 

(МФР), средствата по която са 

предназначени за административни 

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 рамка8 

(МФР), средствата по която са 

предназначени за административни 

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); счита, че 

това увеличение е възмутително в 

момент, когато европейските 

институции, включително 

Европейският парламент, призовават 

за бюджетни ограничения в 

държавите членки; 

_________________ _________________ 

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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12.4.2018 A8-0105/8 

Изменение  8 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 18 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18a. призовава Секретариата на 

Парламента да публикува годишен 

сборник с правилата, приложими за 

политическите групи, като определи 

тяхното приложение и последваща 

съдебна практика, валидни за всички 

политически групи; счита, че по този 

начин ще се помогне на 

политическите групи да избегнат да 

повторят грешки, допускани от други 

политически групи, както посочва 

Сметната палата; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Изменение  9 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 33 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 33a. призовава за пояснения 

относно финансовите и човешките 

ресурси, разпределени за ръководната 

група по въпросите на излизането на 

Обединеното кралство от ЕС (Brexit 

Steering Group); припомня, че тя се 

състои от представители на 

определени политически групи и че 

три политически групи избраха да не 

участват; подчертава рисковете, 

които поражда това нарушение на 

принципа на равно третиране; 

посочва, че от институцията се 

изисква да третира всички 

политически формации еднакво, и 

призовава Бюрото на Парламента да 

анализира законосъобразността на 

тази ръководна група; 

Or. en 



 

AM\1150756BG.docx  PE618.413v01-00 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  10 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 39 

 
Предложение за резолюция Изменение 

39. отбелязва публикуването на 

седем доклада за цената на отказа от 

Европа, както и на пет оценки на 

европейската добавена стойност, които 

бяха завършени през 2016 г.; 

39. отбелязва публикуването на 

седем доклада за цената на отказа от 

Европа, както и на пет оценки на 

европейската добавена стойност, които 

бяха завършени през 2016 г.; счита, че 

мобилизирането на ресурси за 

изготвянето и публикуването на 

подобни проучвания е за сметка на 

ежедневната дейност; отбелязва, че 

тези доклади са по-близки до 

пропаганда, отколкото до анализ от 

значение за работата на 

институцията; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Изменение  11 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 39 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 39a. очаква следователно да бъдат 

представени подробности относно 

цената на тези публикации: брой 

работни часове, брой на участващите 

длъжностни лица и към кои отдели 

са зачислени те; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Изменение  12 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 52 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 52a. подчертава, че за посочения 

период бюджетните кредити за 

комуникации са както следва: 

 – 2016 г.: 90 839 026 EUR 

 – 2017 г.: 91 906 100 EUR 

 – 2018 г.: 120 368 000 EUR 

 – 2019 г.: 104 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Изменение  13 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 52 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 52б. осъжда най-решително 

увеличението с над 30% на бюджета 

на Генералната дирекция за 

комуникация между 2016 и 2018 г.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Изменение  14 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 52 в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 52в. счита, че това увеличение, 

обосновано от предстоящите избори 

за Европейски парламент, цели 

финансирането на „положително 

послание за ЕС1a“; отбелязва, че общо 

сумата за институционалната 

кампания на Парламента е 33,3 

милиона евро (25 милиона евро за 

2018 г. и 8,33 милиона евро за 2019 г.); 

посочва, че институцията трябва да 

поддържа пълен неутралитет по 

време на изборите, които я засягат, и 

че политическите партии са тези, 

които трябва да предлагат на 

гражданите програма и послание 

относно Европейския съюз; 

 _________________ 

 1a Заседание на Бюрото на 

Парламента на 13 ноември 2017 г. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Изменение  15 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 52 г (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 52г. припомня, че Парламентът 

планира да увеличи финансирането на 

европейските партии във връзка с 

изборите за Европейски парламент 

със 17 милиона евро; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Изменение  16 

Жил Льобретон 

от името на групата ENF 

 

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 59 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 59a. отбелязва, че през 2016 г. за 

Дома на европейската история са 

разпределени 6 500 000 EUR; счита, че 

не е в правомощията на институция 

да финансира музей; поставя под 

въпрос целесъобразността и 

историческата точност на 

изложените материали предвид 

предоставеното финансиране; 

Or. en 

 


