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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0137/6 

Изменение  6 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

2017/2136(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 
Предложение за резолюция Изменение 

51. отбелязва със загриженост, че се 

натрупа рекордно ниво на непогасени 

бюджетни задължения, което достигна в 

края на 2016 г. безпрецедентните 

238 милиарда евро, по-високо със 72% 

от нивото за 2007 г. и равно на 

2,9 години плащания, докато през 

2007 г. то се равняваше на 2,2 години; 

счита, че това повиши размера на 

задълженията на Съюза, а по този начин 

и финансовата експозиция на бюджета 

на Съюза; 

51. отбелязва със загриженост, че се 

натрупа рекордно ниво на непогасени 

бюджетни задължения, което достигна в 

края на 2016 г. безпрецедентните 

238 милиарда евро, по-високо със 72% 

от нивото за 2007 г. и равно на 

2,9 години плащания, докато през 

2007 г. то се равняваше на 2,2 години; 

счита, че това повиши размера на 

задълженията на Съюза, а по този начин 

и финансовата експозиция на бюджета 

на Съюза; подчертава, че бюджетът 

на Съюза не може да отчита 

дефицит и че неговите дългосрочни 

пасиви на практика представляват 

бюджетния дълг; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Изменение  7 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

2017/2136(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 296 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 296a. изразява загриженост относно 

липсата на прозрачност и 

неетичното поведение на някои 

членове на Комисията във връзка с 

присъствието им на среща с г-н 

Барозу в качеството му на 

представител на Goldman Sachs Group 

или получаването на пенсия от Фонда 

за доброволно пенсионно осигуряване 

на Европейския парламент в 

допълнение към заплатата на член на 

Комисията; отправя искане към 

председателя на Комисията да 

сподели с Парламента своето 

виждане по споменатите случаи и да 

представи възможни решения за 

избягване на подобни ситуации в 

бъдеще; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Изменение  8 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

2017/2136(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 296 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 296б. изразява дълбока загриженост 

относно липсата на прозрачност и 

отсъствието на всякаква 

конкуренция сред отговарящите на 

условията служители и евентуално 

неправилно прилагане на Правилника 

за длъжностните лица на Съюза при 

неотдавнашното назначаване на 

началника на кабинета на 

председателя на Комисията като 

генерален секретар на Комисията; 

отбелязва, че отговорите на 

Комисията на комисията по 

бюджетен контрол на Парламента 

не дават задоволително обяснение на 

основанията за назначаването на 

генерален секретар съгласно член 7 на 

Правилника за длъжностните лица и 

осъществяването на прехвърлянето 

без обявяване на длъжността за 

свободна и отправяне на покана за 

кандидатстване към останалите 

отговарящи на условията 

служители; очаква председателят на 

Комисията да представи на 

Парламента свой план за поправяне 

на нанесените вреди на обществения 

имидж на Комисията с 

неотдавнашното назначаване на 

генералния секретар; 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Изменение  9 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

2017/2136(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 297 

 
Предложение за резолюция Изменение 

297. призовава Комисията, с цел 

осигуряване на отлична европейска 

публична администрация, да представи 

преди края на 2018 г. предложение за 

процедура за назначаване на висши 

длъжностни лица, която да гарантира 

избирането на най-добрите кандидати в 

условия на максимална прозрачност и 

равни възможности и която да е 

достатъчно обща, за да може да се 

прилага и към другите институции, 

като Парламента и Съвета; 

297. призовава Комисията, предвид 

неотдавнашното назначаване на 

генералния секретар на Комисията и 

с цел осигуряване на независима 

европейска публична администрация, да 

представи преди края на 2018 г. 

предложение за процедура за 

назначаване на висши длъжностни лица, 

която да гарантира избирането на най-

добрите кандидати в условия на 

максимална прозрачност и равни 

възможности и която да е достатъчно 

обща, за да може да се прилага към 

всички други институции на Съюза, 

включително Парламента и Съвета; 

Or. en 

 


