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Изменение 31
Гербен-Ян Гербранди, Павел Теличка
от името на групата ALDE

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

Предложение за резолюция Изменение

107. отбелязва дейностите на 
Бюрото във връзка с надбавката за 
общи разходи, по-специално чрез 
създаването на специална работна 
група за изготвяне и публикуване на 
правилата относно използването на 
тази надбавка; изразява съжаление 
обаче, че единственото решение, 
взето от Бюрото, е свързано с 
неизчерпателен списък на 
допустимите разходи; отбелязва 
освен това, че работната група на 
Бюрото успя да постигне съгласие 
относно необходимостта всеки член 
на ЕП да има отделна банкова 
сметка, предназначена за средствата, 
които се получават като част от 
надбавката за общи разходи; 
отбелязва решението на Бюрото по 
отношение на надбавката за общи 
разходи, а именно за прилагане на 
договорените промени чак след 
изборите през 2019 г.; призовава за 
пълно отчитане на разходите по 
линия на тази надбавка от страна на 
членовете на ЕП; отбелязва, че в 
предходните резолюции за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета се 
призовава за:

107. припомня, че в миналото 
Парламентът гласува в подкрепа на 
позицията, че членовете на ЕП следва 
да съхраняват разписките за своите 
разходи, следва да публикуват 
ежегодно преглед на своите разходи и 
следва да възстановяват 
неизразходваните средства при 
прекратяване на своя мандат или в 
края на мандата си; припомня 
решението на Бюрото за създаване на 
ad hoc работна група за определяне и 
публикуване на правилата относно 
използването на надбавката за общи 
разходи вследствие на препоръки от 
предходната процедура за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета; 
изразява съжаление във връзка с 
решението на Бюрото да не вземе под 
внимание предложението на 
работната група да се въведат 
проверки на отделните сметки за 
надбавката за общи разходи от външен 
одитор, с което възпрепятства 
осъществяването на съдържателна 
реформа на надбавката за общи 
разходи; призовава Бюрото незабавно 
да поднови разискванията относно 
надбавката за общи разходи и да 
постигне споразумение възможно най-
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бързо; счита, че подобно споразумение 
следва да включва общи правила за по-
голяма прозрачност и финансова 
отчетност, като налага следното:

- необходимостта от 
определяне, разширяване на обхвата и 
публикуване на правилата относно 
използването на надбавката за общи 
разходи (което изисква, наред с 
другото, изчерпателен списък на 
допустимите разходи);

- членовете на ЕП да пазят 
всички разписки, свързани с 
надбавката за общи разходи;

- всички касови бележки, 
свързани с надбавката за общи 
разходи, да се съхраняват от 
членовете на ЕП;

- допускане на независим одитор, 
който да отговаря за годишния 
преглед на сметките и за 
публикуването на одитно становище;

- неизползваната част от 
надбавката за общи разходи да бъде 
връщана в края на мандата на 
съответните членове на ЕП;

- членовете на ЕП да връщат 
неизползваната част от надбавката 
за общи разходи в края на своя 
мандат;
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