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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2017 A8-0299/55 

Изменение  55 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 83 

 

Предложение за резолюция Изменение 

83. посочва отново позицията на 

Парламента, изразена в 

горепосочената му резолюция от 

5 април 2017 г., според която има 

възможности за допълнително 

подобрение на механизмите за 

контрол, свързани с европейските 

политически партии и политически 

фондации; отбелязва в това 

отношение предложението на 

Комисията за изменение на 

Регламент № 1141/201410 и 

приветства всички усилия за 

подобряване на отчетността и 

прозрачността на разходите; 

83. призовава за пълно анулиране 

на разходите, свързани с европейските 

политически партии и политически 

фондации; подчертава факта, че 

европейските политически партии и 

политически фондации следва да 

разчитат изцяло на собствени 

ресурси и да прекратят 

зависимостта си от бюджета на 

Парламента; поддържа тезата, че 

само разчитането в пълна степен на 

собствени ресурси би премахнало 

риска за бюджета на Парламента при 

възстановяването на суми, 

изразходвани погрешно или чрез 

измама; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Изменение  56 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 84а. счита, че службата за превоз 

на ЕП следва да се използва от 

членовете на ЕП единствено за да 

стигнат до сградите на Парламента 

от летището/гарата или обратно, 

както и че за тази цел следва да се 

използват микробуси и минибуси на 

ЕП; отбелязва, че членовете на ЕП 

имат възможността да ползват 

безплатен железопътен транспорт в 

Белгия; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Изменение  57 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Джонатан Арнът, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 84б. призовава за намаляване с поне 

15 % на месечните възнаграждения, 

дневните надбавки и икономическите 

ползи за членовете на ЕП, 

включително надбавката за общи 

разходи, за да се даде ясен сигнал на 

европейските граждани, които са 

изправени пред трудни икономически, 

социални и исторически условия; 

приканва своето Бюро да преразгледа 

Мерките по прилагане на Устава на 

членовете на ЕП, за да се реализират 

възможно най-много икономии във 

връзка с надбавките на членовете на 

ЕП; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Изменение  58 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Джонатан Арнът, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 84в. счита, че е необходимо да се 

преразгледа Решение № 2005/684/ЕО 

относно Устава на членовете на ЕП, 

с цел да се предвиди изменение на 

член 14, така че пенсионните права 

на членовете на ЕП да са в 

съответствие със схемите за 

социално осигуряване, предвидени за 

обикновените граждани на 

отделните държави членки, както по 

отношение на изчисляването на 

сумата, така и по отношение на 

свързаните с възрастта и вноските 

изисквания, даващи право на пенсия; 

призовава за преизчисляване на 

пенсиите, изплащани от бюджета на 

ЕС, за бившите членове на ЕП, 

придобили това право преди и след 

влизането в сила на настоящия 

устав; 

Or. en 

 

 


