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20.4.2016 A8-0140/45 

Изменение   45 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия  

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 373 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 373 a. изразява загриженост за това, 

че европейските институции 

изпълняват все повече важни и 

сложни задачи с по-малко служители, 

което подкопава мотивацията, както 

и личното и семейно благосъстояние 

на служителите, в някои случаи с 

трагични последици; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Изменение  46 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия  

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 373 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 373 б. отбелязва, че съкращаването на 

персонала с 5% изключително много 

затруднява извършването на някои 

обществени услуги, като натоварва 

излишно определени звена на 

администрацията; призовава 

Комисията да представи оценка на 

неясното хоризонтално разпределение 

на съкращаваните работни места 

между различните отдели и 

институции, с оглед избягване на 

евентуално отслабване на 

европейската публична 

администрация; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Изменение  47 

Инес Аяла Сендер, Георги Пирински  

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия  

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 387 

 

Предложение за резолюция Изменение 

387. счита, че бившият служител на 

Министерство на регионалното 

развитие на Чешката република и 

настоящ служител в кабинета на 

члена на Комисията г-жа Крецу не би 

следвало да проследява чешката 

регионална политика, тъй като тази 

функция е свързана с потенциален 

конфликт на интереси; 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Изменение  48 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия  

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 399 

 

Предложение за резолюция Изменение 

399. изразява загриженост относно 

настоящата миграционна криза и 

подчертава необходимостта от 

подобряване на координацията между 

държавите членки; отбелязва 

средствата, отпуснати за управление на 

миграцията и външните граници през 

2014 г., и призовава Сметната палата да 

обмисли изготвянето на бърз специален 

доклад, който да се съсредоточи върху 

ефективността на тези средства; 

399. насочва вниманието към 

настоящата миграционна криза и 

подчертава необходимостта от нейното 

разрешаване със съгласувано решение 

на Съюза; отбелязва средствата, 

отпуснати за управление на миграцията 

и външните граници през 2014 г., 

отбелязва неотдавна приетия фонд за 

миграцията в размер на 700 милиона 

евро, който ще се управлява от НПО, 

които считат отпуснатите по него 

средства за недостатъчни предвид 

мащаба на катастрофата, и 

призовава Сметната палата да обмисли 

изготвянето на бърз специален доклад 

относно ефективността на тези 

средства, като изведе заключения, 

които да бъдат отразени в текущия 

процес на актуализация на 

политиката на Съюза в областта на 

миграцията и граничния контрол; 

Or. en 

 

 


