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17.4.2018 A8-0146/18 

Изменение  18 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. одобрява споразумението, 

постигнато в рамките на заседанията от 

помирителната процедура между 

Бюрото и комисията по бюджети, 

състояли се на 26 март 2018 г. и на 10 

април 2018 г., увеличението в бюджета 

за 2018 г. да бъде фиксирано на 2,48%, 

което съответства на общия размер на 

бюджетната прогноза за 2019 г. в размер 

на 1 999 144 000 EUR, равнището на 

разходите на предварителния проект 

на бюджетна прогноза, одобрено от 

Бюрото на 12 март 2018 г., да бъде 

намалено с 17,5 милиона евро, като 

бъдат съответно намалени 

бюджетните кредити, предложени 

по следните бюджетни редове: 1004 – 

Обикновени пътни разноски; 105 – 

Езикови и компютърни курсове; 1404 – 

Стажове, безвъзмездни средства и 

обмен на длъжностни лица; 1612 – 

Повишаване на професионалната 

квалификация; 1631 – Мобилност; 

2000 – Наем; 2007 – Строителство на 

сгради и оборудване на помещения; 

2022 – Поддръжка, ремонт, 

управление и почистване на сградите; 

2024 – Потребление на енергия; 2100 – 

Компютърни системи и 

телекомуникации — текущи 

дейности, свързани с 

4. изразява съжаление за 

споразумението, постигнато в рамките 

на заседанията от помирителната 

процедура между Бюрото и комисията 

по бюджети, състояли се на 26 март 

2018 г. и на 10 април 2018 г., 

увеличението в бюджета за 2018 г. да 

бъде фиксирано на 2,48%, което 

съответства на общия размер на 

бюджетната прогноза за 2019 г. в размер 

на 1 999 144 000 EUR: скандална сума, 

никога недостигната досега; 
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функционирането — дейности; 2101 – 

Компютърни системи и 

телекомуникации — текущи 

дейности, свързани с 

инфраструктурата — 

инфраструктура; 2105 – Компютърни 

системи и телекомуникации — 

инвестиции в проекти; 212 – 

Обзавеждане; 214 – Техническо 

оборудване и инсталации; 230 – 

Хартия, канцеларски материали и 

разни консумативи; 238 – Други 

административни разходи;  300 – 

Командировъчни разходи и разходи за 

пътувания между трите места на 

работа; 302 – Разходи за приеми и 

представителни разходи; 3040 – 

Различни разходи във връзка с 

вътрешни заседания; 3042 – 

Заседания, конгреси, конференции и 

делегации; 3049 – Разходи за услуги на 

пътническата агенция; 3243 – 

Парламентариум — Центрове за 

посетители на Европейския 

парламент; 3248 – Разходи за аудио-

визуална информация; 325 – Разходи, 

свързани с бюрата за връзка;  Глава 

101 – Резерв за непредвидени разходи; 

предоставя 50 000 EUR по позиция 

1400 — Друг персонал — Генерален 

секретариат и политически групи, 50 

000 EUR по статия 320 – 

Придобиване на експертен опити, 

както и 800 000 EUR по позиция 3211 

– Разходи за Европейския център на 

научните медии; приветства факта, 

че тези промени бяха приети от 

Бюрото на 16 април 2018 г.; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/19 

Изменение  19 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. приветства комуникационната 

кампания като полезно усилие да се 

разясни целта на Съюза и 

Парламента на гражданите; 

подчертава, че тази кампания следва 

да цели, наред с другото, да разясни 

ролята на Съюза, правомощията на 

Парламента, неговите функции, като 

например избирането на 

председателя на Комисията, и 

неговото въздействие върху живота 
на гражданите; 

13. изразява съжаление относно 

комуникационната кампания като 

инструмент за пропаганда от полза 

изключително на политиките и 

институциите на ЕС; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Изменение  20 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че както беше 

одобрено по време на бюджетната 

процедура за 2018 г., общият бюджет на 

кампанията е в размер на 

33,3 милиона евро за двете години, от 

които 25 милиона евро за 2018 г. 

(поради времето, необходимо за 

провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки и сключване 

на договори) и 8,33 милиона евро за 

2019 г.; отбелязва, че стратегията за 

кампанията въз основа на анализ на 

извлечените поуки от последните 

избори беше одобрена от Бюрото през 

ноември 2017 г.; 

14. изразява съжаление, че общият 

бюджет на кампанията е в размер на 

33,3 милиона евро за двете години, от 

които 25 милиона евро за 2018 г. и 

8,33 милиона евро за 2019 г.; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Изменение  21 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва актуализираното 

описание на мисията на 

информационните бюра, които отсега 

нататък ще се наричат „бюра за връзка“, 

в съответствие с решението на 

Бюрото от ноември 2017 г.; 

отбелязва, че основната функция на 

бюрата за връзка е да информират и 

общуват на местно ниво от името на 

Парламента по политически 

неутрален начин с цел да 

предоставят информация за Съюза и 

неговите политики чрез дейностите 

на външни заинтересовани лица на 

местно, регионално и национално 

равнище, включително членовете на 

Европейския комитет на регионите; 

24. поставя под въпрос добавената 

стойност на информационните бюра, 

които отсега нататък ще се наричат 

„бюра за връзка“; изразява съжаление 

относно прекомерните разходи за 

новите бюра в Берлин и Париж; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Изменение  22 

Марко Дзани, Андре Елисен, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. счита, че членовете на ЕП 

следва да служат като пример за 

гражданите, които са изправени пред 

последиците от икономическата 

криза в редица държави членки, и 

поради това призовава за намаляване 

с най-малко 15% на техните 

възнаграждения и надбавки; счита, че 

дневните надбавки следва да се 

изплащат при строга отчетност и 

представяне на удостоверителни 

документи; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Изменение  23 

Марко Дзани, Андре Елисен, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. счита, че за да се намалят 

разходите, услуги по превоз следва да 

се предоставят само между 

летището или железопътната гара и 

работното място, като се използват 

микробуси и автобуси, движещи се по 

разписание; счита, че всяко друго 

пътуване следва да се организира от 

членовете на ЕП по частен път; 

Or. en 

 

 


