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Изменение 12
Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0110/2019
Инес Аяла Сендер
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
(2018/2166(DEC))

Предложение за резолюция
Параграф 183

Предложение за резолюция Изменение

183. взема под внимание 
междуинституционалната кръгла маса 
относно подбора и назначаването на 
висши ръководни длъжности, 
организираната от члена на Комисията 
Йотингер на 25 септември 2018 г., 
въпреки че срещата изглежда не доведе 
до постигането на окончателни 
резултати; поради това призовава 
Комисията да прилага на практика 
параграф 29 от резолюцията на 
Парламента относно политиката на 
етично поведение на Комисията;

183. взема под внимание 
междуинституционалната кръгла маса 
относно подбора и назначаването на 
висши ръководни длъжности, 
организираната от члена на Комисията 
Йотингер на 25 септември 2018 г.; 
въпреки това изразява съжаление, 
тъй като срещата изглежда не доведе 
до постигането на окончателни 
резултати, което позволи на 
Комисията да се почувства 
подкрепена в „своето становище, че 
начинът, по който институциите 
прилагат правилата, е подходящ и 
целесъобразен“1a; поради това 
призовава Комисията да прилага на 
практика параграф 29 от резолюцията на 
Парламента относно политиката на 
етично поведение на Комисията;

__________________
1a Становище на Европейската 
комисия относно препоръката на 
Европейския омбудсман — жалба от 
делегациите на Европейския 
парламент, ref. 488/2018/KR и 
514/2018/
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Изменение 13
Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0110/2019
Инес Аяла Сендер
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
(2018/2166(DEC))

Предложение за резолюция
Параграф 243

Предложение за резолюция Изменение

243. изисква отново от Комисията и 
от държавите членки да въведат 
стабилни процедури за потвърждаване 
на времевата рамка, произхода и 
размера на корективните мерки и да 
предоставят информация, която 
съгласува, доколкото е възможно, 
годината, през която е извършено 
плащането, годината, през която е 
открита съответната грешка, и годината, 
през която събиранията или 
финансовите корекции са обявени в 
бележките към отчетите; изисква от 
Палатата в своя годишен доклад да 
посочва равнището на приложената 
корекция за изчисляване на процента 
грешки, както и първоначалния процент 
грешки преди корекциите;

243. изисква отново от Комисията и 
от държавите членки да въведат 
стабилни процедури за потвърждаване 
на времевата рамка, произхода и 
размера на корективните мерки и да 
предоставят информация, която 
съгласува, доколкото е възможно, 
годината, през която е извършено 
плащането, годината, през която е 
открита съответната грешка, и годината, 
през която събиранията или 
финансовите корекции са обявени в 
бележките към отчетите; изисква от 
Палатата в своя годишен доклад да 
посочва равнището на приложената 
корекция за изчисляване на процента 
грешки, както и първоначалния процент 
грешки преди корекциите; изразява 
съжаление, че това не беше направено 
в Годишния доклад за 2017 г.
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