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Изменение 1
Петри Сарвама

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. освобождава/не освобождава от 
отговорност изпълнителния директор на 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището във връзка с 
изпълнението на бюджета на Службата 
за финансовата 2017 година;

1. не освобождава от отговорност 
изпълнителния директор на 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището във връзка с 
изпълнението на бюджета на Службата 
за финансовата 2017 година;

Or. en

Изменение 2
Мария Грапини

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. подчертава колко е важно да 
действа отговорно при изпълнението на 
бюджета на Съюза;

1. подчертава колко е важно да 
действа отговорно и прозрачно при 
изпълнението на бюджета на Съюза;

Or. ro

Изменение 3
Йоахим Кус

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. припомня, че според доклада на 
Сметната палата („Палатата“) 
съществените и систематични случаи на 
несъответствие на плащанията с 
Финансовия регламент на EASO и с 

3. припомня, че според доклада на 
Сметната палата („Палатата“) 
съществените и систематични случаи на 
несъответствие на плащанията с 
Финансовия регламент на EASO и с 
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други приложими правила и 
разпоредби, са свързани основно с 
плащанията по процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и 
процедурите за набиране на служители; 
също така изразява съжаление, че 
систематичният характер на случаите на 
несъответствие показва неадекватна 
система за вътрешен контрол; изразява 
дълбоко съжаление, че комбинираният 
процент грешки от неправомерни 
плащания възлиза най-малко на 
7,7 милиона евро или 10,3% от общия 
размер на плащанията на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището („Службата“) през 
2017 година;

други приложими правила и 
разпоредби, са свързани основно с 
плащанията по процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и 
процедурите за набиране на служители; 
също така изразява съжаление, че 
систематичният характер на случаите на 
несъответствие показва неадекватна 
система за вътрешен контрол; изразява 
дълбоко съжаление, че комбинираният 
процент грешки от неправомерни 
плащания възлиза най-малко на 
7,7 милиона евро или 10,3% от общия 
размер на плащанията на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището („Службата“) през 
2017 година, вместо приемливите 2%, 
установени от ЕСП;

Or. en

Изменение 4
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Лара Волтерс, Каталин Чех

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. приветства решението на 
управителния съвет на Службата на 6 
юни 2018 г. да освободи изпълнителния 
директор от неговите задължения с 
незабавно действие; подчертава обаче, 
че бюджетът за финансовата 2017 
година е изпълнен под надзора на 
предишното ръководство на Службата; 
подчертава, че настоящият доклад се 
отнася за процедурата по 
освобождаване от отговорност за 
финансовата 2017 година; приветства 
определянето на временен изпълнителен 
директор на 6 юни 2018 година и 
назначаването на нов временно 
изпълняващ длъжността изпълнителен 

5. приветства решението на 
управителния съвет на Службата на 6 
юни 2018 г. да освободи изпълнителния 
директор от неговите задължения с 
незабавно действие; подчертава обаче, 
че бюджетът за финансовата 2017 
година е изпълнен под надзора на 
предишното ръководство на Службата; 
подчертава, че настоящият доклад се 
отнася за процедурата по 
освобождаване от отговорност за 
финансовата 2017 година; приветства 
определянето на временен изпълнителен 
директор на 6 юни 2018 година и 
назначаването на нов временно 
изпълняващ длъжността изпълнителен 
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директор, на 16 юни 2019 година; директор, на 16 юни 2019 година; 
признава ангажираността на новия 
изпълнителен директор за 
осъществяване на значителни 
реформи, които да гарантират 
стабилно управление; оценява 
положителното послание и 
намерението за бъдещо тясно 
сътрудничество, изразено от новия 
изпълнителен директор в публичното 
изслушване от 4 септември 2019 г.;

Or. en

Изменение 5
Мария Грапини

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. припомня решението на 
Европейския парламент от 24 октомври 
2018 г.17, с което отказва освобождаване 
от отговорност на изпълнителния 
директор на Службата във връзка с 
изпълнението на бюджета за 
финансовата 2016 година; припомня, че 
на 26 март 2019 г. Европейският 
парламент реши да отложи решението 
относно освобождаването от 
отговорност на Службата във връзка с 
изпълнението на бюджета за 2017 г.;

6. припомня мотивираното 
решение на Европейския парламент от 
24 октомври 2018 г.17, с което отказва 
освобождаване от отговорност на 
изпълнителния директор на Службата 
във връзка с изпълнението на бюджета 
за финансовата 2016 година; припомня, 
че на 26 март 2019 г. Европейският 
парламент реши да отложи решението 
относно освобождаването от 
отговорност на Службата във връзка с 
изпълнението на бюджета за 2017 г.;

_________________ _________________
17 OВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213. 17 OВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213.

Or. ro

Изменение 6
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Каталин Чех



PE641.112v02-00 6/12 AM\1188440BG.docx

BG

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 
подобряване на управленската 
структура на Службата, възстановяване 
на прозрачността и изграждане на 
доверие; подкрепя плана за действие на 
EASO относно управлението за 2019 
г.; настоятелно призовава Службата да 
докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно изпълнението на 
този план за действие;

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 
подобряване на управленската 
структура на Службата, възстановяване 
на прозрачността и изграждане на 
доверие; подкрепя и оценява 
положително мерките, изложени в 
плана за действие на EASO за 2019 г.; 
настоятелно призовава Службата да 
докладва редовно на органа по 
освобождаване от отговорност относно 
изпълнението на този план за действие;

Or. en

Изменение 7
Лара Волтерс

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 
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подобряване на управленската 
структура на Службата, възстановяване 
на прозрачността и изграждане на 
доверие; подкрепя плана за действие на 
EASO относно управлението за 2019 г.; 
настоятелно призовава Службата да 
докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно изпълнението на 
този план за действие;

подобряване на управленската 
структура на Службата, възстановяване 
на прозрачността и изграждане на 
доверие; подкрепя плана за действие на 
EASO относно управлението за 2019 г.; 
настоятелно призовава Службата да 
докладва редовно и публично на органа 
по освобождаване от отговорност 
относно изпълнението на този план за 
действие;

Or. en

Изменение 8
Мария Грапини

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 
подобряване на управленската 
структура на Службата, възстановяване 
на прозрачността и изграждане на 
доверие; подкрепя плана за действие на 
EASO относно управлението за 2019 г.; 
настоятелно призовава Службата да 
докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно изпълнението на 
този план за действие;

7. приветства доклада за 
последващите действия на Службата 
във връзка със забележките на 
Парламента за финансовата 2017 
година, и по-специално корективните 
мерки, предприети от управителния 
съвет на Службата, временно 
изпълняващия длъжността 
изпълнителен директор и новия 
изпълнителен директор с цел 
подобряване на управленската 
структура и ефикасността на 
Службата, възстановяване на 
прозрачността и изграждане на доверие; 
подкрепя плана за действие на EASO 
относно управлението за 2019 г.; 
настоятелно призовава Службата да 
докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно изпълнението на 
този план за действие;

Or. ro
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Изменение 9
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Каталин Чех, Лара Волтерс

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. отчита постигнатия напредък в 
прилагането на системите за вътрешен 
контрол, включително контрола на 
операциите по възлагане на обществени 
поръчки и разходите; подкрепя 
констатациите на Сметната палата 
относно необходимостта от 
допълнителни корективни действия;

8. отчита усилията и оценява 
положително постигнатия напредък в 
прилагането на системите за вътрешен 
контрол, включително контрола на 
операциите по възлагане на обществени 
поръчки и разходите; подкрепя 
решението за намаляване и бързо 
прекратяване на възлагането на 
правни консултации на външни 
изпълнители чрез създаването на 
вътрешна правна служба; подкрепя 
констатациите на Сметната палата 
относно необходимостта от 
допълнителни корективни действия;

Or. en

Изменение 10
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Каталин Чех

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. признава предприетите от 
Службата корективни действия по 
отношение на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, по-специално 
плащанията в рамките на нередовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, и приключването на нови 
открити процедури, които бяха предмет 
на одит от Сметната палата, без да бъдат 
повдигнати каквито и да било 
забележки;

9. отбелязва със задоволство 
изпълнението на две трети от 
корективните действия по отношение 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, по-специално 
относно плащанията в рамките на 
нередовните процедури за възлагане на 
обществени поръчки, и приключването 
на нови открити процедури, които бяха 
предмет на одит от Сметната палата, без 
да бъдат повдигнати каквито и да било 



AM\1188440BG.docx 9/12 PE641.112v02-00

BG

забележки;

Or. en

Изменение 11
Жан-Франсоа Жалк

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства амбициозния план 
за набиране на персонал и неговото 
положително въздействие върху 
запълването на свободни ръководни и 
други длъжности; настоятелно 
призовава Службата да приключи 
бързо назначенията;

заличава се

Or. fr

Изменение 12
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Лара Волтерс, Каталин Чех

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства амбициозния план за 
набиране на персонал и неговото 
положително въздействие върху 
запълването на свободни ръководни и 
други длъжности; настоятелно 
призовава Службата да приключи бързо 
назначенията;

10. приветства амбициозния план за 
набиране на персонал и неговото 
положително въздействие върху 
запълването на свободни ръководни и 
други длъжности; отбелязва със 
задоволство прилагането на нови 
мерки, насочени към предотвратяване 
на случаи на тормоз, увеличаване на 
благосъстоянието на персонала и 
намаляване на текучеството; 
настоятелно призовава Службата да 
приключи бързо назначенията при 
пълно спазване на съответните 
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правни процедури и да предоставя 
редовно обратна информация за 
постигнатите резултати;

Or. en

Изменение 13
Мария Грапини

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства амбициозния план за 
набиране на персонал и неговото 
положително въздействие върху 
запълването на свободни ръководни и 
други длъжности; настоятелно 
призовава Службата да приключи бързо 
назначенията;

10. приветства амбициозния план за 
набиране на персонал и неговото 
положително въздействие върху 
запълването на свободни ръководни и 
други длъжности; настоятелно 
призовава Службата да приключи 
възможно най-бързо назначенията, 
като взема предвид качествата, 
уменията и опита на кандидатите 
като основни критерии;

Or. ro

Изменение 14
Жил Боайе

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. отбелязва със задоволство, че 
повечето членове на управителния 
съвет са публикували своите 
декларации за интереси и 
автобиографии на уебсайта на 
Службата; призовава оставащите 
членове да публикуват 
автобиографиите си възможно най-
бързо; приветства ангажираността 
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на новото ръководство за повишаване 
на осведомеността, 
предотвратяване, установяване и 
справяне с всички потенциални 
случаи на конфликт на интереси; 
призовава Службата да разработи и 
приложи в този смисъл цялостна 
стратегия, която да я очертае в 
следващия си план за действие 
относно управлението, и да докладва 
на органа по освобождаване от 
отговорност относно постигнатите 
резултати; 

Or. en

Изменение 15
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Влад-
Мариус Ботош, Лара Волтерс, Каталин Чех

Предложение за резолюция
Параграф 10 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10б. отбелязва със задоволство, че 
повечето членове на управителния 
съвет са публикували своите 
декларации за интереси и 
автобиографии на уебсайта на 
Службата; приветства 
ангажираността на новото 
ръководство за повишаване на 
осведомеността, предотвратяване, 
установяване и справяне с всички 
потенциални случаи на конфликт на 
интереси; призовава службата да 
разработи и приложи в този смисъл 
цялостна стратегия, която да я 
очертае в следващия си план за 
действие относно управлението, и да 
докладва на органа по освобождаване 
от отговорност относно 
постигнатите резултати;

Or. en



PE641.112v02-00 12/12 AM\1188440BG.docx

BG

Изменение 16
Рамона Стругариу, Петри Сарвама, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Жил Боайе, 
Влад-Мариус Ботош, Лара Волтерс, Каталин Чех

Предложение за резолюция
Параграф 10 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10в. отбелязва със задоволство 
мерките, предвидени от новото 
ръководство на Службата за 
насърчаване и защита на лицата, 
подаващи сигнали за нередности; 
припомня, че наличието на 
безопасната среда за лицата, които 
подават сигнали за нередности, е 
ключов елемент за 
предотвратяването, разкриването и 
справянето с неправомерни и 
незаконни практики; очаква бързо 
приемане на вътрешни правила и 
насоки относно подаването на 
сигнали за нередности и кадровата 
въртележка между държавния и 
частния сектор и призовава 
Службата да докладва допълнително 
за постигнатите резултати;

Or. en


