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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид неколкократно гласуваното с три четвърти мнозинство премахване 
на разкъсването на дейността на Парламента между трите места на работа, 
например в своите резолюции от 23 октомври 2012 г. относно позицията на Съвета 
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година –
всички раздели1 и от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура 
за 2014 година — раздели, различни от раздела за Комисията2, и своето решение от 
10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението 
на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел I —
Европейски парламент3,

А. като има предвид, че прогнозата на Европейския парламент за 2014 г. определи 
общия бюджет в размер на 1 808 144 206 EUR, като пряко свързаните с наличието 
на три места на работа разходи възлизат на 180 000 000 EUR;

Б. като има предвид че времето, отделено през 2011 г. за ежемесечното пътуване за 
четиридневната пленарна сесия, е 69 562 дена за длъжностните лица и другите 
служители и 31 316 дена за акредитираните парламентарни сътрудници, на стойност 
16 652 490 EUR за длъжностните лица и другите служители и 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни сътрудници;

В. като има предвид, че тези цифри не показват разходите за пътуване на персонала на 
политическите групи (оценявани най-малко на допълнителни 5 милиона евро) или 
на служителите на другите институции на ЕС, присъстващи на месечните сесии, 
нито вземат под внимание други свързани с наличието на три места на работа 
разходи, като загуба на работно време, свързани плащания за извънреден труд, 
допълнителни разходи на персонала, например за детегледачки, и евентуалните 
разлики в пътните разходи на членовете на ЕП (които възлизат на 72 103 309 EUR 
през 2012 г.), произтичащи от различните транспортни средства и маршрути, които 
трябва да бъдат използвани, за да се стигне до всяко от местата на работа;

1. изисква от администрацията да анализира икономиите, които биха могли да бъдат 
реализирани, ако Парламентът имаше само едно място на работа; изисква, за да се 
определят икономии с цел по-голяма ефективност, анализът да включва не само 
структурните разходи (сгради, поддръжка, охрана, застраховки, електроенергия, 
въздействие върху околната среда, пътуване, логистика, ресторанти и др.), но и 
допълнителните разходи;

2. изразява съгласие, че Парламентът би бил по-ефективен и икономически по-
ефикасен, ако се намираше само на едно място; взема следователно решение да 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0359.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0048.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0155.
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предложи промени в Договора по реда на член 48 от Договора за ЕС.


