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4.4.2017 A8-0156/16 

Изменение  16 

Жан-Люк Меланшон, Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, 

Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34 a. при все че отчита, че 

възнагражденията на членовете на 

ЕП са определени от споразумение 

между Парламента и Съвета, счита, 

че в контекст, в който гражданите 

са изправени пред катастрофалните 

последици от икономическата криза в 

няколко държави членки, следва да 

бъде разгледана възможността за 

намаляване с най-малко 17% на 

възнагражденията и надбавките на 

членовете на ЕП, включително на 

надбавката за общи разходи; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Изменение  17 

Рина Роня Кари, Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

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. 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; счита, че 

членовете на ЕП следва да бъдат 

задължени 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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Изменение  18 

Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. съгласно точка 27 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

относно постепенното намаляване на 

персонала с 5%, което да бъде 

приложено във всички институции, 

органи и агенции между 2013 и 2017 г., 

подчертава, че поради специфичните 

нужди, възникнали в Парламента през 

2014 и 2016 г., беше постигнато 

споразумение със Съвета относно 

проекта на общ бюджет на Европейския 

съюз за финансовата 2016 година, в 

което мерките за годишно намаляване 

на персонала в Парламента се очаква да 

продължат до 2019 г.; 

43. съгласно точка 27 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

относно постепенното намаляване на 

персонала с 5%, което да бъде 

приложено във всички институции, 

органи и агенции между 2013 и 2017 г., 

подчертава, че поради специфичните 

нужди, възникнали в Парламента през 

2014 и 2016 г., беше постигнато 

споразумение със Съвета относно 

проекта на общ бюджет на Европейския 

съюз за финансовата 2016 година, в 

което мерките за годишно намаляване 

на персонала в Парламента се очаква да 

продължат до 2019 г.; счита, че целево 

намаляване на административните 

разходи следва да бъде постигнато 

чрез замразяване или намаляване с 5% 

на общия размер на бюджетния ред за 

възнагражденията и чрез прилагане 

на такова намаляване главно при 

длъжностите с по-високи заплати; 

отбелязва, че увеличаващите се 

законодателни процеси и правомощия 

на Европейския парламент изискват 

повече човешки ресурси за справяне с 

нарастващото работно натоварване; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Изменение  19 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, 

Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 47a. призовава Бюрото да 

преразгледа мерките по прилагане на 

правилата, свързани с 

акредитираните парламентарни 

сътрудници, в консултация с 

Комитета на акредитираните 

парламентарни сътрудници, за да се 

гарантира пълно спазване на 

Условията за работа на другите 

служители на Европейските 

общности; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Изменение  20 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 47б. призовава Бюрото да предложи 

процедура за прекратяване на 

трудовото правоотношение по 

взаимно съгласие между членовете на 

ЕП и акредитираните 

парламентарни сътрудници; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Изменение  21 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, 

Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 47в. призовава Бюрото да призове за 

оценяване и при необходимост, да 

предложи преразглеждане на 

правилата, уреждащи статута на 

стажантите, включително като 

въведе минимално възнаграждение и 

хармонизира цените в областта на 

общественото хранене за всички 

стажанти както в 

администрацията на Парламента, 

така и в кабинетите на членовете на 

ЕП, за да се гарантира еднакво 

третиране и да се защитят 

социалните права на стажантите; 

Or. en 

 

 


