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11.4.2018 A8-0105/37 

Изменение  37 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер 

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. призовава Бюрото и генералния 

секретар да докладват по-специално 

относно следните препоръки, приети 

от Парламента още в неговата 

резолюция за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за 

финансовата 2015 година: 

 – призива дневният ред за 

заседанията на Бюрото да се 

публикува на интранет сайта 

достатъчно време преди 

провеждането им, а протоколите от 

тях да се публикуват по-бързо, без да 

се изчаква преводът им на всички 

езици, и призива да се публикуват на 

уебсайта на Парламента 

съответните документи, 

представени на Бюрото от 

генералния секретар в машинно 

четим формат, освен ако естеството 

на съдържащата се в тях 

информация прави това невъзможно, 

какъвто е например случаят с 

необходимостта от защита на 

личните данни1a; 

 – призива генералният секретар 

да предостави на членовете на ЕП, 

които желаят да публикуват на 
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собствените си уебсайтове 

подробности за изплатените им от 

Парламента надбавки, съответни 

данни в лесен за допълнително 

обработване формат 1б; 

 – призива към администрацията 

на Парламента да изготвя доклад 

относно използването на 

помещенията на Парламента от 

представители на интереси и други 

външни организации 1в; 

 – изразената загриженост, че 

действащият Кодекс за поведение на 

членовете на ЕП може да се наложи 

да бъде допълнително подобрен с цел 

да се избягват конфликтите на 

интереси, като се обърне особено 

внимание на 1г: 

  – платената странична 

професионална дейност на членовете 

на ЕП; 

  – лобистките дейности, 

насочени към европейските 

институции, от страна на бивши 

членове на ЕП през периода от време, 

в който имат право на временно 

обезщетение; 

  – регистрацията на 

декларациите за интереси на 

членовете на ЕП; 

  – състава и 

компетенциите на консултативния 

комитет; 

 – призива към Бюрото да започне 

диалог с местните органи с цел да се 

проучи как последните могат да 

допринесат за финансирането на 

Дома на европейската история 1д; 

 __________________ 

 1а Параграфи 40 и 41 от 

резолюция на Европейския парламент 

от 27 април 2017 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна 

част от решението за освобождаване 
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от отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2015 година, раздел I ‒ Европейски 

парламент (2016/2152(DEC)). 

 1б Параграф 47 от резолюция на 

Европейския парламент от 27 април 

2017 г., съдържаща забележките, 

които са неразделна част от 

решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2015 година, раздел I ‒ Европейски 

парламент (2016/2152(DEC)). 

 1в Параграф 51 от резолюция на 

Европейския парламент от 27 април 

2017 г., съдържаща забележките, 

които са неразделна част от 

решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2015 година, раздел I ‒ Европейски 

парламент (2016/2152(DEC)). 

 1г Параграф 52 от резолюция на 

Европейския парламент от 27 април 

2017 г., съдържаща забележките, 

които са неразделна част от 

решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2015 година, раздел I ‒ Европейски 

парламент (2016/2152(DEC)). 

 1д Параграф 69 от резолюция на 

Европейския парламент от 27 април 

2017 г., съдържаща забележките, 

които са неразделна част от 

решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2015 година, раздел I ‒ Европейски 

парламент (2016/2152(DEC)). 
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Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Изменение  38 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 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. 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, например като престане да им 

осигурява автомобилен превоз за 

летището по време, когато има 

влакове; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Изменение  39 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 57а. отбелязва, че броят зрители на 

наградата „ЛУКС“ продължава да 

бъде много малък, и повдига въпроса 

дали наградата е обоснована; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Изменение  40 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 57б. призовава отново Бюрото да 

поддържа диалога с местните органи 

с цел да се проучи как последните 

могат да допринесат допълнително 

за финансирането на Дома на 

европейската история; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Изменение  41 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64a. отбелязва обаче, че решенията 

за възлагане на външни изпълнители 

не могат да дадат обяснение за целия 

използван външен персонал и че 

например в Генералната дирекция за 

иновации и техническо обслужване 

съотношението между външните 

служители и длъжностните лица е 

трудно за обяснение; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Изменение  42 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер 

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 87 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 87a. изразява отново дълбоко 

съжаление във връзка с решението за 

смяна на обзавеждането в 

кабинетите на членовете на ЕП и на 

техните сътрудници в Брюксел; 

счита, че по-голямата част от 

мебелите са напълно годни за 

употреба и в добър вид и че 

следователно няма никаква причина 

да се сменят; счита, че обратната 

информация от няколко членове на 

ЕП, за разлика от едно общо 

проучване, сама по себе си не е 

достатъчна обосновка за промяната 

и че посочените от 

администрацията аргументи по 

въпроси като вкус, мода или остарял 

стил са също толкова неадекватни; 

отделни мебели следва да се 

подменят единствено при наличието 

на ясни признаци за влошено 

състояние, значително износване или 

с цел избягване на риск за здравето на 

работното място от конкретен или 

общ характер (като възможното 

разработване на по-ергономични бюра 

или столове); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Изменение  43 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 87 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 87б. припомня на генералния 

секретар резултата от проучването 

на Комитета по персонала относно 

споделените офиси, в рамките на 

което бяха получени 3 000 отговора и 

80% от служителите заявиха, че са 

против споделените офиси; призовава 

генералния секретар да подготви 

решение за консултации с персонала и 

последващи действия във връзка с 

резултатите от проучването; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Изменение  44 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 100 

 

Предложение за резолюция Изменение 

100. отбелязва, че Парламентът е 

гарантът за изплащането на 

пенсионните права, когато и ако този 

фонд не е в състояние да изпълни 

задълженията си; приветства 

съобщението на генералния секретар, че 

е представил на Бюрото план за 

действие; 

100. отбелязва, че понастоящем 

Парламентът е гарантът за изплащането 

на пенсионните права, когато и ако този 

фонд не е в състояние да изпълни 

задълженията си; отново призовава 

Бюрото да извърши оценка на 

текущото положение на пенсионния 

фонд във възможно най-кратки 

срокове; изисква от Бюрото да си 

припомни своето решение от 1 април 

2009 г., съгласно което 

„Парламентът ще поеме своята 

правна отговорност, за да гарантира 

правото на членовете на схемата за 

допълнителна пенсия, което да може 

бъде запазено след изчерпването на 

пенсионния фонд“, и да намери 

решения за намаляване на дефицита 

чрез увеличаване на премията или 

чрез отправяне на призиви към 

съответните бивши членове на ЕП да 

помогнат на доброволна основа, като 

доброволно намалят или се откажат 

от своята пенсия от фонда; 
приветства съобщението на генералния 

секретар, че е представил на Бюрото 

план за действие; изисква от Бюрото 

да оцени във връзка с това също така 

функционирането на 
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застрахователното дружество, 

което управлява фонда, както и да 

разгледа възможността за 

публикуване на имената на лицата, 

които имат права във фонда, при 

условие че това е в съответствие със 

законодателството на Съюза 

относно защитата на личните 

данни; 

Or. en 

 


