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4.4.2017 A8-0156/29 

Изменение  29 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. счита, че посетителските групи 

са един от основните инструменти за 

повишаване на информираността на 

гражданите за дейностите на 

Парламента; приветства 

преразгледаните правила за 

посетителските групи и счита, че 

рискът от присвояване на средства е 

намалял в резултат на прилагането 

на новите и по-строги правила; с 

оглед на това приканва Бюрото, заедно с 

неговата работна група относно 

информационната и комуникационната 

политика, да преразгледа бюджетните 

кредити за посетителските групи на 

членовете на ЕП, като вземе предвид 

темповете на инфлация през последните 

години, които съответно са довели до 

увеличаване на разходите за тези 

посещения; счита, че тези суми не са 

предназначени за покриване на всички 

разходи, извършени от посетителските 

групи, а по-скоро следва да се 

разглеждат като субсидия, но 

същевременно не може да се игнорира 

фактът, че делът на покриваните 

разходи ще намалее, ако надбавката не 

бъде коригирана в зависимост от 

инфлацията; призовава Бюрото да вземе 

предвид факта, че това несъответствие 

засяга непропорционално 

29. счита, че посетителските групи 

са един от основните инструменти за 

повишаване на информираността на 

гражданите за дейностите на 

Парламента; с оглед на това приканва 

Бюрото, заедно с неговата работна група 

относно информационната и 

комуникационната политика, да 

преразгледа бюджетните кредити за 

посетителските групи на членовете на 

ЕП, като вземе предвид темповете на 

инфлация през последните години, 

които съответно са довели до 

увеличаване на разходите за тези 

посещения; счита, че тези суми не са 

предназначени за покриване на всички 

разходи, извършени от посетителските 

групи, а по-скоро следва да се 

разглеждат като субсидия, но 

същевременно не може да се игнорира 

фактът, че делът на покриваните 

разходи ще намалее, ако надбавката не 

бъде коригирана в зависимост от 

инфлацията; призовава Бюрото да вземе 

предвид факта, че това несъответствие 

засяга непропорционално 

посетителските групи с по-нисък 

социално-икономически статус, които 

разполагат с много ограничени 

собствени финансови средства; 
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посетителските групи с по-нисък 

социално-икономически статус, които 

разполагат с много ограничени 

собствени финансови средства; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Изменение  30 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

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 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. приветства консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; изисква отново от 

генералния секретар да пристъпи към 

извършване на такава оценка и да 

представи резултатите от нея пред 

комисията по бюджети преди четенето 

на бюджета от Парламента през есента 

на 2017 г.; одобрява четирите 

специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 

33. отбелязва консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; изисква отново от 

генералния секретар да пристъпи към 

извършване на такава оценка и да 

представи резултатите от нея пред 

комисията по бюджети преди четенето 

на бюджета от Парламента през есента 

на 2017 г.; отбелязва четирите 

специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 
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необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Изменение  31 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

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 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. приветства консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; изисква отново от 

генералния секретар да пристъпи към 

извършване на такава оценка и да 

представи резултатите от нея пред 

комисията по бюджети преди четенето 

на бюджета от Парламента през есента 

на 2017 г.; одобрява четирите 

специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

33. приветства консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; припомня, че по 

време на гласуването в пленарна зала 

на 14 април 2016 г.1 беше прието 

искане да се пристъпи към 

извършване на такава оценка и да се 

представят резултатите от нея пред 

комисията по бюджети; изисква 

отново от генералния секретар да 

пристъпи към извършване на такава 

оценка и да представи резултатите от 

нея пред комисията по бюджети преди 

четенето на бюджета от Парламента 

през есента на 2017 г.; одобрява 

четирите специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

                                                 
1 Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година, 

параграф 22 
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за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 

необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 

необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Изменение  32 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

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 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. приветства консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; изисква отново от 

генералния секретар да пристъпи към 

извършване на такава оценка и да 

представи резултатите от нея пред 

комисията по бюджети преди четенето 

на бюджета от Парламента през есента 

на 2017 г.; одобрява четирите 

специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 

33. приветства консултациите и 

проучванията, извършвани за членовете 

на ЕП и комисиите чрез Службата на 

Европейския парламент за 

парламентарни изследвания (EPRS) и 

тематичните отдели; припомня, че при 

създаването на EPRS през 2013 г. беше 

предвидено извършване на 

средносрочна оценка за ефикасността на 

сътрудничеството между EPRS и 

тематичните отдели; изисква отново от 

генералния секретар да пристъпи към 

извършване на такава оценка и да 

представи резултатите от нея пред 

комисията по бюджети преди четенето 

на бюджета от Парламента през есента 

на 2017 г.; припомня, че тази оценка 

следва да съдържа предложения за 

това как да се гарантира, че 

предоставяната от EPRS подкрепа 

бива по-добре съгласувана с 

промените в съответните 

тематични комисии и не се 

припокрива с техните дейности, 

нито насърчава конкуренцията 

между службите; освен това очаква 

оценката да включва подробна 

информация относно външния 

експертен опит, външните 

проучвания и външната подкрепа за 
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необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

проучванията на Парламента, 

включително за броя и цената на 

проучванията и експертния опит, 

предоставени от вътрешните 

служби на Парламента и от 

външните доставчици; одобрява 

четирите специфични проекта, които се 

разработват в средносрочен план в 

библиотеката на Европейския 

парламент, а именно цифровата 

библиотека, подобрените ресурси за 

изследвания, източниците на 

сравнително право и отворената 

библиотека; счита, че тези проекти са 

средство за подобряване на подкрепата 

за членовете и персонала на ЕП, както и 

за улесняване на достъпа за външната 

изследователска общност и гражданите; 

отбелязва значението на тези проекти и 

необходимостта те да бъдат 

интегрирани в законодателната работа 

на членовете на ЕП и членовете на 

персонала; 

Or. en 

 

 


