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11.4.2018 A8-0137/20 

Изменение  20 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 292 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 292б. посочва противоречията, 

предизвикани от описанието от 

страна на няколко отделни членове 

на Комисията в регистъра на 

срещите им на срещата им с г-н 

Барозу като среща с Goldman Sachs 

International; заключава, че или 

срещите с г-н Барозу не са били срещи 

за лобиране и тогава обещанието, 

дадено на Европейския омбудсман не е 

било спазено и регистърът на 

срещите на Комисията в 

действителност не представлява 

регистър за прозрачност, или 

срещите с г-н Барозу са били 

разглеждани като срещи с 

представител на интереси, при което 

едно от условията, поставено от 

специалната комисия по етика би 

било нарушено; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Изменение  21 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 296 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 296a. отправя искане към Комисията 

да предостави и публикува годишен 

доклад от независимата комисия по 

етика; отново потвърждава, че 

независимата комисия по етика 

може да отправя всякакви препоръки 

за подобряване на Кодекса за 

поведение или неговото изпълнение; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Изменение  22 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 296 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 296б. поставя въпроса дали 

неотдавнашната процедура по 

назначаване на генералния секретар 

без публикуване на обявление за 

свободно място е в интерес на 

службата, особено след като 

бившият началник на кабинета е бил 

предварително информиран за 

намерението на генералния секретар 

да се оттегли, докато други 

потенциални кандидати в 

публичната служба са били лишени 

от възможността да 

кандидатстват; подчертава, че 

идеята да не се публикува обявление 

за свободно място не отговаря на 

съвременните стандарти за 

прозрачност; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Изменение  23 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 322 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 322a. изразява съжаление за 

преустановяването на докладването 

по държави във втория доклад на ЕС 

за борбата с корупцията от 

Комисията (ARES (2017)455202); 

призовава Комисията да започне да 

докладва отново отделно от 

Икономическия семестър за 

състоянието на корупцията в 

държавите членки, включително 

като прави оценка на ефективността 

на подкрепяните от ЕС усилия за 

борба с корупцията; настоятелно 

призовава Комисията да не оценява 

усилията в борбата с корупцията  

само от гледна точка на 

икономически загуби; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Изменение  24 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 322 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 322б. призовава Комисията отново 

да опита да направи възможно 

присъединяването на ЕС към GRECO 

(групата държави срещу корупцията); 

Or. en 



 

AM\1150724BG.docx  PE618.415v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2018 A8-0137/25 

Изменение  25 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 322 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 322в. припомня увеличаването на 

актюерския дефицит на Фонда за 

доброволно пенсионно осигуряване на 

Европейския парламент; имайки 

предвид, че членове на Комисията 

теглят средства от Фонда за 

доброволно пенсионно осигуряване 

като бивши членове на Европейския 

парламент докато същевременно 

получават заплати като членове на 

Комисията,  призовава съответните 

членове на Комисията да помогнат в 

това отношение като доброволно 

намалят или се откажат от 

пенсията си от Фонда за доброволно 

пенсионно осигуряване на 

Парламента;  

Or. en 



 

AM\1150724BG.docx  PE618.415v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2018 A8-0137/26 

Изменение  26 

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

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 323 

 

Предложение за резолюция Изменение 

323. отбелязва констатациите и 

препоръките на проучването на 

Тематичен отдел „Г“ на Парламента, 

озаглавено „Transitional allowances for 

former EU office holders – too few 

conditions?“ („Временните обезщетения 

за бивши длъжностни лица на ЕС – 

прекалено малко ли са условията?“); 

призовава Комисията да вземе предвид 

тези препоръки и да инициира 

преразглеждане на временните 

обезщетения за бивши длъжностни лица 

на ЕС, за да се увеличи прозрачността 

на обезщетенията и отговорността на 

бюджета на ЕС пред гражданите; 

323. отбелязва констатациите и 

препоръките на проучването на 

Тематичен отдел „Г“ на Парламента, 

озаглавено „Transitional allowances for 

former EU office holders – too few 

conditions?“ („Временните обезщетения 

за бивши длъжностни лица на ЕС – 

прекалено малко ли са условията?“); 

призовава Комисията да вземе предвид 

тези препоръки и да инициира 

преразглеждане на временните 

обезщетения за бивши длъжностни лица 

на ЕС, за да се увеличи прозрачността 

на обезщетенията и отговорността на 

бюджета на ЕС пред гражданите; 

призовава по-специално всички 

длъжностни лица на ЕС да се 

въздържат от лобиране в 

институциите на ЕС докато 

получават временното обезщетение; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Изменение  27 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 326 

 

Предложение за резолюция Изменение 

326. приветствайки постигнатия 

напредък, отбелязва, че четири от 

десетте граждански мисии по линия на 

общата политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО) все още не са признати от 

Комисията като съответстващи на 

член 60 от Финансовия регламент; 

настоятелно призовава Комисията да 

ускори работата си, за да акредитира 

всички граждански мисии по линия на 

ОПСО в съответствие с препоръката на 

ЕСП, което ще позволи да им бъдат 

възлагани задачи по изпълнението на 

бюджета при непряко управление; 

326. отбелязва със загриженост, че 

четири от десетте граждански мисии по 

линия на общата политика за сигурност 

и отбрана (ОПСО) все още не са 

признати от Комисията като 

съответстващи на член 60 от 

Финансовия регламент; настоятелно 

призовава Комисията да ускори 

работата си, за да акредитира всички 

граждански мисии по линия на ОПСО в 

съответствие с препоръката на ЕСП, 

което ще позволи да им бъдат възлагани 

задачи по изпълнението на бюджета при 

непряко управление; 

Or. en 

 

 


