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17.4.2018 A8-0146/12 

Изменение  12 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства отговора на искането, 

отправено от комисията по бюджети в 

различни резолюции относно бюджета 

за допълнителна информация относно 

средносрочното и дългосрочното 

планиране, инвестициите, законово 

установените задължения, оперативните 

разходи и за методика въз основа на 

текущите нужди, а не на коефициенти; 

8. приветства отговора на искането, 

отправено от комисията по бюджети в 

различни резолюции относно бюджета 

за допълнителна информация относно 

средносрочното и дългосрочното 

планиране, инвестициите, законово 

установените задължения, оперативните 

разходи и за методика въз основа на 

текущите нужди, а не на коефициенти; 

отбелязва, че еднократните суми са 

полезен и признат инструмент за 

добавяне на гъвкавост и прозрачност; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Изменение  13 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. припомня горепосочените 

резолюции от 5 април 2017 г. относно 

бюджетната прогноза за приходите и 

разходите на Европейския парламент за 

финансовата 2018 година и от 

25 октомври 2017 г. относно позицията 

на Съвета относно проекта на общ 

бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2018 година, както и 

всички позовавания и изисквания по 

отношение на надбавката за общи 

разходи; отново призовава за 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; в този смисъл 

приветства създаването на 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката 

за общи разходи; припомня 

очакванията за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила за 

отчитане на разходите, разрешени в 

рамките на тази надбавка, без да се 

създават допълнителни разходи за 

Парламента; 

30. припомня горепосочените 

резолюции от 5 април 2017 г. относно 

бюджетната прогноза за приходите и 

разходите на Европейския парламент за 

финансовата 2018 година и от 25 

октомври 2017 г. относно позицията на 

Съвета относно проекта на общ бюджет 

на Европейския съюз за финансовата 

2018 година; отново призовава за 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; призовава Бюрото на 

Парламента да работи за по-добри 

насоки относно отчитането на 

разходите, разрешени в рамките на 

тази надбавка, без да се създават 

допълнителни разходи или 

административна тежест за 

администрацията на Парламента; 

отбелязва, че за една всеобхватна 

система за контрол на надбавката за 

парламентарния мандат на 

членовете на ЕП биха били 

необходими 40 до 75 нови 

административни длъжности1, 

което би било в разрез със схемата за 

намаляване на персонала; 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2016)0150. 
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1 Приети текстове, 

P8_TA(2017)0114. 

1 Приети текстове, 

P8_TA(2017)0114. 

2 Приети текстове, 

P8_TA(2017)0408. 

2 Приети текстове, 

P8_TA(2017)0408. 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Изменение  14 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. припомня принципа за 

независимост на мандата; в светлината 

на предстоящото решение на Бюрото 

отново призовава за повече 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи въз 

основа на най-добрите практики от 

националните делегации в 

Парламента и държавите членки; 

подчертава, че би могла да бъде 

въведена смесена система, при която 

част от надбавката за общи разходи 

остава като еднократна сума, а 

остатъкът се изплаща въз основа на 

фактури или подлежи на одит; 

отново заявява, че подобряването на 

ефективността и прозрачността на 

надбавката за общи разходи не означава 

да се нарушава неприкосновеността на 

личния живот; 

31. припомня принципа за 

независимост на мандата; подчертава, 

че избраните членове на ЕП носят 

отговорността да използват 

разходите за парламентарни 

дейности и че членовете на ЕП, 

които желаят да направят това, 

разполагат с възможността 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; подчертава 

факта, че настоящото използване на 

еднократни суми не изисква 

допълнителен персонал, нито води до 

допълнителни разходи в 

администрацията на Европейския 

парламент, и избягва генерирането на 

задължителни допълнителни разходи 

и административна тежест за 

членовете на ЕП и техните 

кабинети; отново заявява, че 

подобряването на ефективността и 

прозрачността на надбавката за общи 

разходи не означава да се нарушава 

неприкосновеността на личния живот; 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Изменение  15 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. настоятелно призовава 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката 

за общи разходи да приключи своята 

работа, за да даде възможност за 

препоръки въз основа на становището 

на Парламента, изразено през 

октомври 2017 г., които да бъдат 

разгледани преди изборите за деветия 

законодателен мандат; 

заличава се 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Изменение  16 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита за целесъобразни 

бюджетните кредити по бюджетен 

ред 422 „Разходи, свързани със 

сътрудниците на членовете на ЕП“; 

34. отбелязва, че за разлика от 

първоначалното намерение на 

докладчика, която беше да се 

увеличат бюджетните кредити за 

стажанти и намалят бюджетните 

кредити за устен превод, не бяха 

договорени бюджетни кредити за 

стажанти, а тези за устен превод 

бяха запазени на същото равнище; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/17 

Изменение  17 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0146/2018 

Паул Рюбиг 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – 

Европейски парламент 

2018/2001(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. с оглед на следващия 

парламентарен мандат призовава 

Председателския съвет да преразгледа 

разпоредбите за прилагане относно 

дейността на делегациите и 

командировките извън Европейския 

съюз; подчертава, че такова 

преразглеждане следва да разгледа 

възможността при определени 

условия акредитираните 

парламентарни сътрудници да 

придружават членовете на ЕП в 

официални парламентарни делегации 

и на командировки; 

36. призовава генералния секретар 

и Бюрото да изградят култура на 

основано на изпълнението 

бюджетиране в администрацията на 

Парламента, в съответствие с 

подхода за оптимизация при 

управлението, с цел повишаване на 

ефикасността, намаляване на 

административните формалности и 

ограничаване на бюрокрацията във 

вътрешната работа на 

институцията; припомня в тази 

връзка принципа на независимост на 

мандата; отбелязва, че често 

командировките са неоправдано 

големи; предлага да се замени 

настоящата разпоредба (относно 

състава на делегацията) с нова, която 

позволява на всеки член на делегация 

да определя едно лице, което да го 

придружава на командировката като 

част от делегацията, независимо 

дали е политически съветник, 

акредитиран парламентарен 

сътрудник или преводач; 

Or. en 

 

 


