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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/21 

Изменение  21 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 102 

 
Предложение за резолюция Изменение 

102. приветства решението на 

Бюрото за създаване на ad hoc 

работна група за определяне и 

публикуване на правилата относно 

използването на надбавката за общи 

разходи; припомня очакванията, 

изразени от Парламента в неговите 

резолюции от 5 април 2017 г.1011 и 

от 25 октомври 2017 г. относно 

бюджета за 2018 г., за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила 

относно отчитането на разходите, 

разрешени в рамките на тази 

надбавка, без да се създават 

допълнителни разходи за 

Парламента; отново призовава 

Бюрото да внесе в кратък срок 

следните конкретни промени във 

връзка с надбавката за общи разходи: 

заличава се 

– във всички случаи надбавката за 

общи разходи да се управлява чрез 

отделна банкова сметка; 

 

– всички касови бележки, свързани с 

надбавката за общи разходи, да се 

съхраняват от членовете на ЕП; 

 

– неизползваната част от 

надбавката за общи разходи да бъде 
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връщана в края на мандата на 

съответните членове на ЕП; 

_________________  

10 Приети текстове, P8_TA(2017)0114.  

11 P8_TA_PROV(2017)0408.  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/22 

Изменение  22 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 102 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 102а. отбелязва предходните 

резолюции за освобождаване от 

отговорност, в които се посочва, 

наред с другото, че „надбавката за 

общи разходи е предназначена за 

покриване на разходите в държавата 

членка, в която членът на ЕП е 

избран, като например наем за офиси 

за членовете на ЕП, оборудване, 

канцеларски материали, 

документация или логистичната 

организация на прояви; отбелязва, че 

всеобхватна система за контрол на 

надбавката за парламентарния 

мандат на членовете на ЕП би 

означавала 40 до 75 нови 

административни длъжности, което 

би било в разрез със схемата за 

намаляване на персонала“1a; 

 _________________ 

 1a Освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на общия 

бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2014 година. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/23 

Изменение  23 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 103 

 
Предложение за резолюция Изменение 

103. припомня принципа на 

независимост на мандата на 

членовете на ЕП; подчертава, че 

избраните членове на ЕП носят 

отговорността да използват 

разходите за парламентарни 

дейности и че е възможно членовете 

на ЕП, които желаят да направят 

това, да публикуват своите разходи 

във връзка с надбавката за общи 

разходи на личната си уебстраница; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/24 

Изменение  24 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 103 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 103а. отбелязва призива за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; отбелязва 

решението на председателя Антонио 

Таяни за създаването на работна 

група по надбавката за общи разходи 

на равнището на Бюрото; призовава 

Бюрото на Парламента надлежно да 

анализира плащанията на 

еднократни суми (като надбавката за 

общи разходи), тъй като подобна 

схема, наред с другото, създава 

условия за значително намаляване на 

административната тежест; очаква 

Бюрото да предостави ясен преглед на 

ползите от тази схема; припомня, че 

плащанията на еднократни суми 

съществуват в множество форми, 

например надбавка за километри, 

надбавка за придвижване между дома 

и работното място и др.; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/25 

Изменение  25 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 104 

 
Предложение за резолюция Изменение 

104. счита, че при преразглеждане 

на надбавката за общи разходи следва 

да се вземат под внимание вече 

приетите от пленарното заседание 

препоръки относно прозрачността и 

финансовата отчетност; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/26 

Изменение  26 

Клаудия Шмит, Петри Сарвама 

от името на групата PPE 

 

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 104 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 104а. припомня принципа на 

независимост на мандата; 

подчертава, че избраните членове на 

ЕП носят отговорността да 

използват разходите за 

парламентарни дейности и че е 

възможно членовете на ЕП, които 

желаят да направят това, да 

публикуват своите разходи във връзка 

с надбавката за общи разходи на 

личната си уебстраница; подчертава 

факта, че изплащането на 

еднократна сума е широко използван и 

признат полезен инструмент в 

държавите членки; отново заявява, че 

подобряването на ефективността и 

прозрачността на надбавката за 

общи разходи не означава да се 

нарушава неприкосновеността на 

личния живот и не следва да изисква 

допълнителен персонал в 

администрацията на Парламента; 

очаква да получи своевременно 

съобщение, изготвено от работна 

група по надбавката за общи разходи; 

Or. en 

 


