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A8-0108/34

Изменение 34
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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
Предложение за резолюция

Изменение

38.
призовава администрацията на
Парламента да представи преглед на
назначенията на високопоставени
длъжностни лица през 2017 г.;
насърчава генералния секретар да
предприеме допълнителни мерки за
подобряване на прозрачността и
равнопоставеността при процедурите за
назначаване на служители в
Парламента, като вземе предвид
констатациите и препоръките на
Европейския омбудсман по съединени
дела 488/2018/KR и 514/2018/KR;

38.
призовава администрацията на
Парламента да представи преглед на
назначенията на високопоставени
длъжностни лица през 2017 г.;
насърчава генералния секретар да
предприеме допълнителни мерки за
подобряване на прозрачността и
равнопоставеността при процедурите за
назначаване на служители в
Парламента, като вземе предвид
констатациите и препоръките на
Европейския омбудсман по съединени
дела 488/2018/KR и 514/2018/KR;
призовава Комитета по персонала да
участва по-активно при
извършването на тези назначения, за
да се избегне прекомерно
политизиране на най-висшите
административни длъжности;
Or. en
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A8-0108/35

Изменение 35
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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
Предложение за резолюция

Изменение

54.
приветства откриването на Дома
на европейската история през май
2017 г. и на парламентариума „Симон
Вейл“ в Страсбург през юли 2017 г.;
отбелязва, че в периода май – декември
Домът на европейската история е
посрещнал 99 344 посетители; изразява
съжаление за това, че откриването му
беше забавено с повече от една година;
изразява загриженост във връзка с
факта, че 99 344 посетители изглеждат
малко на брой спрямо разходите за
персонал, възлизащи на сумата от
4,4 милиона евро: 2,7 милиона евро за
постоянен персонал и 1,7 милиона евро
за договорно наети служители
(включително разходите за служители
по сигурността); приканва Бюрото да
извърши анализ на разходите и
ползите;

54.
приветства откриването на Дома
на европейската история през май
2017 г. и на парламентариума „Симон
Вейл“ в Страсбург през юли 2017 г.;
отбелязва, че в периода май – декември
Домът на европейската история е
посрещнал 99 344 посетители; изразява
съжаление за това, че откриването му
беше забавено с повече от една година;
изразява загриженост във връзка с
факта, че 99 344 посетители изглеждат
малко на брой спрямо разходите за
персонал, възлизащи на сумата от
4,4 милиона евро: 2,7 милиона евро за
постоянен персонал и 1,7 милиона евро
за договорно наети служители
(включително разходите за служители
по сигурността); приканва Бюрото да
разгледа въпроса за закриването на
Дома на европейската история, като
важен източник на икономии на
разходи;
Or. en
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A8-0108/36

Изменение 36
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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 55 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
55 а. категорично осъжда 33,33-те
милиона евро, предвидени за
комуникация на Европейския
парламент във връзка с изборите, и
назначаването на 50 договорно наети
служители за изборния период;
счита, че един парламент няма
правомощията да се опитва да влияе
върху собствените си избори;
Or. en
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A8-0108/37

Изменение 37
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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 62
Предложение за резолюция
62.
подчертава необходимостта от
осъвременяване на мисията на
бюрата за връзка на Парламента чрез
оптимизиране на използването на
новите комуникационни технологии,
защото задачата на бюрата е да
осведомяват по-добре гражданите;

Изменение
62.
подчертава необходимостта от
закриване на всички бюра за връзка на
Парламента и се противопоставя на
всеки план за откриване на други
представителства извън ЕС;

Or. en
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A8-0108/38

Изменение 38
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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 100 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
100 а. отбелязва със загриженост все
по-честото използване само на
английски език в парламентарните
документи, предоставяни на
членовете на ЕП, в ущърб на другите
официални езици на Съюза; припомня,
че езиковото многообразие е не само
основен принцип на ЕС, но и важен
елемент за правилното упражняване
на мандатите на членовете на ЕП
при изпълнението на техните
задължения;
Or. en
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A8-0108/39

Изменение 39
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF
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 a (нов)
Предложение за резолюция

Изменение
147 а. отбелязва със загриженост, че
през 2017 г. три европейски
политически партии получиха 455 690
евро като дарения от дружества и от
различни лобита и че от началото на
законодателния мандат деветдесет и
две дружества са платили 1 043 506
евро на пет големи европейски
политически партии; изразява
загриженост относно конфликтите
на интереси, които могат да
възникнат във връзка с тази
ситуация; следователно призовава
този вид финансиране да бъде
забранено, за да се предотвратят
евентуални конфликти на интереси
при политическите и
парламентарните дейности и при
процеса на вземане на решения от
членовете на ЕП;
Or. en
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