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A8-0108/23

Изменение 23
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 38 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
38a. призовава генералния секретар
да следва рестриктивен подход по
отношение на критериите за отказ
на достъп до информация в
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на
Европейския парламент и на Съвета
от 30 май 2001 г.; настоятелно
призовава генералния секретар да
отказва достъп единствено до
документи, които съдържат лични
данни, и да публикува проактивно,
например, своите докладни записки до
Бюрото с цел подобряване на
неговата прозрачност и отчетност
пред европейските граждани;
Or. en
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A8-0108/24

Изменение 24
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 54 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
54a. изразява съжаление за това, че
документите за процедурата по
възлагане на обществена поръчка за
Дома на европейската история през
януари 2019 г. не бяха предоставени;
изразява дълбока загриженост във
връзка с изискванията за новата
тръжна процедура; призовава
генералния секретар да информира
комисията по бюджетен контрол за
резултатите от търга; подчертава,
че независимо от резултатите от
търга, персоналът на изложбата
трябва да бъде третиран по-добре по
отношение на следните аспекти:
работното време на служителите
трябва да бъде предвидимо, режимът
за предоставяне на отпуск трябва да
бъде коригиран и трябва да им се
осигури подходящо облекло; освен
това призовава Бюрото да продължи
диалога с местните органи, с цел да се
проучи как те могат да допринесат за
финансирането на Дома на
европейската история;
Or. en
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A8-0108/25

Изменение 25
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 80 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
80a. изразява дълбока загриженост
във връзка с разходите за къщата на
Жан Моне и предложените
допълнителни структури за
настаняване, които ще бъдат
използвани като център за
провеждане на мероприятия извън
обичайното работно място на
Европейския парламент, и поставя
под съмнение необходимостта от
създаването на такъв център, отново
на централно място в Париж;
изразява съжаление относно
бъдещото използване от Европейския
парламент на друга една сграда –
къщата на художника Вирц, особено
предвид на факта, че няма обективна
необходимост от закупуването на
тази сграда; освен това изразява
своята загриженост относно
библиотеката „Солвей“, която ще
бъде развита като „Библиотека на
Европа“; поставя под въпрос също
така допълнителната стойност във
връзка с добавянето на още една
сграда към вече съществуващите
сгради;
Or. en
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A8-0108/26

Изменение 26
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп,
Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 107 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
107a. призовава освен това за
въвеждането на изискване за проверка
на сметките на членовете на ЕП,
свързани с надбавката за общи
разходи, от външен счетоводител,
най-малкото в края на техния
мандат; призовава също така за
публикуване на разходите, като се
постави линк към тези данни на
личните страници на членовете на
ЕП, които се намират на уебсайта на
Европейския парламент;
Or. en
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A8-0108/27

Изменение 27
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 147
Предложение за резолюция

Изменение

147. изразява загриженост относно
факта, че в седем случая Бюрото
трябваше да вземе решение за
въвеждане на мерки за намаляване на
риска, за да защити финансовите
интереси на Съюза във връзка с
финансова и административна
нестабилност или подозрение за
сериозни нередности или текуща
процедура за незачитане на принципите,
на които се основава Съюзът;

147. изразява загриженост относно
факта, че в седем случая Бюрото
трябваше да вземе решение за
въвеждане на мерки за намаляване на
риска, за да защити финансовите
интереси на Съюза във връзка с
финансова и административна
нестабилност или подозрение за
сериозни нередности или текуща
процедура за незачитане на принципите,
на които се основава Съюзът; изразява
съжаление относно факта, че някои
европейски политически партии
получават дарения от големи
дружества;
Or. en
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A8-0108/28

Изменение 28
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Ново подзаглавие след параграф 149
Предложение за резолюция

Изменение
Парламентарни асоциации
Or. en
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A8-0108/29

Изменение 29
Денис де Йонг, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Аня Хазекамп, Рина
Роня Кари
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))
Предложение за резолюция
Параграф 149 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
149a. изразява загриженост относно
асоциациите, които се субсидират от
Европейския парламент, и относно
факта, че Европейската
парламентарна асоциация предоставя
на членовете на ЕП отстъпки в някои
магазини, въпреки че асоциацията
беше създадена с цел провеждане на
„социални и информационни
дейности“; призовава генералния
секретар да предостави финансовите
отчети и докладите за дейността на
парламентарните асоциации;
Or. en
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