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4.4.2017 A8-0156/33 

Изменение  33 

Марко Дзани, Софи Монтел,Станислав Жултек, Михал Марушик, Бернар Моно, 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва искането 75% от 

бюджетните кредити за 

комуникационната кампания в 

подготовка за изборите през 2019 г. да 

бъдат включени в предварителния 

проект на бюджетна прогноза за 2018 

г., тъй като повечето договори ще 

бъдат подписани през 2018 г.; 

4. осъжда искането за включване в 

предварителния проект на бюджетна 

прогноза за 2018 г. на бюджетните 

кредити за комуникационната кампания 

в подготовка за изборите през 2019 г.; 

изразява съжаление за разхищението 

на средствата на данъкоплатците за 

пропагандна кампания, която е от 

полза само за системата на Съюза; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Изменение  34 

Марко Дзани, Софи Монтел, Бернар Моно, Михал Марушик, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че по-голямата част 

от бюджета на Парламента се определя 

чрез нормативно установени или 

договорни задължения и подлежи на 

годишна индексация; 

5. отбелязва, че по-голямата част 

от бюджета на Парламента се определя 

чрез нормативно установени или 

договорни задължения, като подлежи 

на годишна индексация; ето защо 

призовава за преразглеждане на 

Устава на членовете на ЕП и на 

Правилника за персонала с цел 

премахване на неприемливите облаги; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Изменение  35 

Марко Дзани, Софи Монтел, Бернар Моно, Михал Марушик, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 36 – алинея 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 счита, че членовете на ЕП следва да 

служат като пример за гражданите, 

които са изправени пред 

катастрофалните последици от 

икономическата криза в няколко 

държави членки, и следователно 

призовава за намаляване с най-малко 

15% на техните възнаграждения и 

надбавки; счита, че дневните 

надбавки следва да се изплащат при 

строга отчетност и представяне на 

удостоверителни документи; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Изменение  36 

Марко Дзани, Софи Монтел, Бернар Моно, Михал Марушик, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 41 – алинея 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава Бюрото да изготви по-

добри правила относно 

възстановяването на разходи за 

пътувания с автомобил; счита, че 

всички пътувания, независимо от 

разстоянието, следва да бъдат 

доказвани с удостоверителни 

документи; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Изменение  37 

Марко Дзани, Софи Монтел, Бернар Моно, Михал Марушик, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

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 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. отбелязва, че, макар че 

политическите групи са освободени 

от тези мерки за годишно намаляване 

на персонала от 2014 г. насам2, 
споразумението по помирителната 

процедура за бюджета за 2017 г. доведе 

до намаление на длъжностите в 

щатното разписание на 

секретариата на Парламента поради 

неспазване на джентълменското 

споразумение от страна на Съвета; 

44. изразява съжаление за 

споразумението по помирителната 

процедура за бюджета за 2017 г., 

предвиждащо увеличение със 76 

длъжности за политическите групи; 

счита, че всички служители, 

работещи за политическите групи, 

следва да бъдат включени в целта за 

намаляване на персонала с 5%; 

__________________ __________________ 

2 Приети текстове, P7_TA(2013)0437; 

Приети текстове, P8_TA(2014)0036; 

Приети текстове, P8_TA(2015)0376; 

Приети текстове, P8_TA(2016)0411. 

2 Приети текстове, P7_TA(2013)0437; 

Приети текстове, P8_TA(2014)0036; 

Приети текстове, P8_TA(2015)0376; 

Приети текстове, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


