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BG Единство в многообразието BG 

4.4.2017 A8-0156/26 

Изменение  26 

Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

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 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че делът на бюджета 

на Парламента през 2018 г. следва да се 

запази под 20% от функция V; 

отбелязва, че размерът на бюджетната 

прогноза за 2018 г. отговаря на 18,88%, 

което е по-малко от постигнатия през 

2017 г. процент (19,26%) и е най-

ниският дял от функция V за последните 

девет години;  

1. подчертава, че делът на бюджета 

на Парламента през 2018 г. следва да се 

запази под 20% от функция V; 

отбелязва, че размерът на бюджетната 

прогноза за 2018 г. отговаря на 18,88%, 

което е по-малко от постигнатия през 

2017 г. процент (19,26%) и е най-

ниският дял от функция V за последните 

петнадесет години;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Изменение  27 

Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

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 45 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 45a. счита, че загубата на 136 

длъжности в секретариата на 

Парламента през 2016 г.  може да 

създаде трудности за предоставянето 

на услуги от страна на 

администрацията на Парламента; 

призовава генералния секретар да 

предостави повече информация 

относно мерките за намаляване на 

персонала през изминалата година и 

да направи оценка на последиците от 

бюджетните решения за 

функционирането на институцията; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Изменение  28 

Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

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 51 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 51a. отбелязва, че предложените 

разходи във връзка с политическите 

партии възлизат на 32,4 милиона 

евро, а предложените разходи във 

връзка с политическите фондации 

възлизат на 19,3 милиона евро, като 

достигат общо 51,8 милиона евро или 

2,6 % от бюджета на Парламента за 

2018 г.; 

Or. en 

 

 


