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Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски 

парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. като подготовка за деветия 

парламентарен мандат, призовава 

генералния секретар да представи на 

Бюрото по-точен списък на поеманите 

разходи в рамките на надбавката за 

общи разходи и припомня принципа на 

независимост на мандата; припомня, че 

е възможно членовете на ЕП, които 

желаят това, да публикуват списък на 

своите разходи в рамките на надбавката 

за общи разходи на личната си уеб 

страница; отново призовава за по-

голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, 

надграждайки върху примерите за най-

добри практики от националните 

делегации в Парламента и държавите 

членки; счита, че членовете на ЕП 

следва също така да могат да 

предоставят връзки на уебсайта на 

Парламента към местата, където 

понастоящем публикуват разходните си 

документи; отново заявява, че 

подобряването на прозрачността на 

надбавката за общи разходи не следва 

да изисква допълнителен персонал в 

администрацията на Парламента; 

 

37.  призовава Бюрото да приеме 

нови правила относно надбавката за 

общи разходи, които следва да 

включват следното: 

 1. публикуването на по-точен 

списък на поеманите разходи в 
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рамките на надбавката за общи 

разходи; 

 2. при всички случаи надбавката 

за общи разходи се управлява чрез 

отделна банкова сметка;   всички 

разписки се съхраняват от членовете 

на ЕП; 

 3. неизразходваната сума се 

връща в края на мандата; 

 4. вътрешният одит на 

Парламента въвежда 5% извадкови 

проверки във връзка с разходването на 

надбавката за общи разходи; 

окончателните резултати и 

заключения от този одит се 

включват в годишния доклад, 

публикуван от Парламента; 

 5. членовете на ЕП ежегодно 

публикуват преглед на разходите си 

по категории, включително разходи за 

комуникация, наем на офис и 

канцеларски материали; 

Or. en 

 

 


