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Изменение   43 

Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Рина Роня Кари, 

Мари-Пиер Вю, Костас Хрисогонос, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. приветства създаването на 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката за 

общи разходи; припомня очакванията за 

по-голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила 

относно отчитането на разходите, 

разрешени в рамките на тази надбавка, 

без да се създават допълнителни 

разходи за Парламента; 

80. приветства създаването на 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката за 

общи разходи; припомня очакванията за 

по-голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила 

относно отчитането на разходите, 

разрешени в рамките на тази надбавка, 

без да се създават допълнителни 

разходи за Парламента; подчертава, че 

поради необходимостта от по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавките за общи разходи на 

членовете на Европейския парламент 

е препоръчително всеки член на ЕП да 

представя публичен отчет за тези 

надбавки в края на годината; освен 

това призовава този публичен отчет 

да стане задължителен, считано от 

2019 г., след преразглеждането на 

Устава на членовете на Европейския 

парламент; 

Or. en 
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Изменение  44 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 

 

Предложение за резолюция Изменение 

84. припомня анализа на ЕСП от 

2014 г., според който разходите във 

връзка с географската разпръснатост 

на Парламента се оценяват на 

114 милиона евро годишно; отбелязва 

освен това констатацията от 

своята резолюция от 23 октомври 

2013 г. относно местоположението 

на седалищата на институциите на 

Европейския съюз, че 78% от 

командировките на щатния персонал 

на Парламента са пряко следствие от 

географската разпръснатост на 

Парламента; подчертава, че в 

доклада също така се прави оценка на 

въздействието върху околната среда, 

произтичащо от географската 

разпръснатост – между 11 000 и 

19 000 тона емисии на CO2; посочва 

отново отрицателната представа за 

Парламента сред обществеността 

вследствие на тази разпокъсаност, 

поради което призовава за пътна 

карта за установяване на едно-

единствено седалище и намаляване на 

средствата по съответните 

бюджетни редове; 

заличава се 

__________________  

11 Приети текстове, 

P7_TA(2013)0498; 
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