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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0313/29 

Изменение  29 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. изразява съжаление, че след 

публикуването на 3 февруари 2014 г. 

на първия доклад на ЕС за борбата с 

корупцията Комисията отказа да 

продължи тази практика на годишни 

доклади и вместо това включи 

политиките за борба с корупцията в 

рамките на икономическия семестър; 

отбелязва, че специфичните за всяка 

държава доклади в контекста на 

икономическия семестър не 

съдържат ясно описание на 

актуалното състояние, нито 

препоръки относно предприемането 

на мерки за борба с корупцията за 

всички държави членки; настоятелно 

призовава Комисията още веднъж да 

представи на Парламента втори 

доклад на ЕС за борбата с корупцията 

и в този контекст да прави оценка на 

усилията за борба с корупцията не 

само от гледна точка на 

икономическите загуби, но също така 

да анализира и отрицателните 

последици от корупцията по 

отношение на основните права на 

гражданите на Съюза; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0313/30 

Изменение  30 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 78а. счита, че в своята резолюция 

от 18 април 2018 г. относно 

политиката на етично поведение на 

Комисията, Парламентът изрази 

своята загриженост във връзка с 

процедурите за назначаването на 

нейните висши служители; отново 

призовава Комисията да преразгледа 

преди края на 2018 г. своята 

административна процедура за 

назначаване на висши длъжностни 

лица с цел да се гарантира в пълна 

степен, че биват подбирани най-

добрите кандидати в рамка на 

максимална прозрачност и равни 

възможности; призовава Комисията 

също така да преразгледа 

политиките си за наемане на 

длъжностни лица в общ смисъл с цел 

да се избегнат конфликти на 

интереси, каквито бяха отбелязани 

от неправителствени организации1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0313/31 

Изменение  31 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. подкрепя принципно прогнозата 

на Комисията за бюджетните 

потребности на агенциите; счита 

следователно, че всякакви 

допълнителни съкращения, предложени 

от Съвета, биха застрашили правилното 

функциониране на агенциите и биха ги 

възпрепятствали да изпълняват 

възложените им задачи; 

62. подкрепя принципно прогнозата 

на Комисията за бюджетните 

потребности на агенциите; счита 

следователно, че всякакви 

допълнителни съкращения, предложени 

от Съвета, биха застрашили правилното 

функциониране на агенциите и биха ги 

възпрепятствали да изпълняват 

възложените им задачи; изразява 

загриженост, че като цяло 

видимостта на агенциите за 

гражданите на Съюза е все още 

ограничена, докато за тяхната 

отчетност и независимост е 

необходима висока степен на 

видимост; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Изменение  32 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 63а. припомня, че повечето агенции 

на Съюза посочиха, че не желаят да 

зависят от такси, които не 

гарантират постоянен приток на 

доходи; освен това подчертава, че 

следва да се избягват конфликтите 

на интереси, породени от 

необходимостта да се разчита на 

такси; призовава Комисията да 

разгледа възможността за 

въвеждането на система, при която 

таксите да се заплащат на 

Комисията, вместо директно на 

агенциите, а агенциите да 

продължат да бъдат финансирани от 

бюджета на Съюза; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0313/33 

Изменение  33 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. отбелязва решението от 

25 септември 2018 г. на Общия съд, с 

което се потвърждава отказа на 

Парламента да предостави достъп до 

документи, свързани с дневните 

надбавки, пътните разноски и 

надбавките за парламентарни 

сътрудници на членовете на ЕП 

(решения по дела T-639/15 – T-666/15 

Maria Psara/Парламент и T-94/16 Gavin 

Sheridan/Парламент); 

79. отбелязва решението от 

25 септември 2018 г. на Общия съд, с 

което се потвърждава отказа на 

Парламента да предостави достъп до 

документи, свързани с дневните 

надбавки, пътните разноски и 

надбавките за парламентарни 

сътрудници на членовете на ЕП 

(решения по дела T-639/15 – T-666/15 

Maria Psara/Парламент и T-94/16 Gavin 

Sheridan/Парламент); припомня на 

Бюрото, че пленарното заседание 

призова за по-голяма прозрачност и 

неотложна необходимост от одит на 

надбавката за общи разходи; във 

връзка с това приветства 

създаването на ad hoc работна група 

за определяне и публикуване на 

правилата относно използването на 

надбавката за общи разходи; въпреки 

това изразява съжаление, че въз 

основа на доклада на работната си 

група Бюрото успя да постигне 

съгласие единствено за 

неизчерпателен списък на 

допустимите разходи и за 

необходимостта всеки член на ЕП да 

има отделна банкова сметка, 

предназначена на получените по 

линия на надбавката за общи разходи 

средства; отново призовава Бюрото 
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да направи следните допълнителни 

промени във връзка с надбавката за 

общи разходи: 

 – да изисква от членовете на ЕП да 

пазят всички разписки, свързани с 

надбавката за общи разходи; 

 – да изисква от членовете на ЕП да 

връщат неизползваната част от 

надбавката за общи разходи в края на 

своя мандат; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0313/34 

Изменение  34 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 

 

Предложение за резолюция Изменение 

81. припомня, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият 

генерален секретар прие, че 

пенсионният фонд, свързан със схемата 

за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП „ще 

изчерпи своя капитал доста преди края 

на пенсионните задължения и 

евентуално още до 2024 г.“; призовава 

следователно генералния секретар и 

Бюрото, при пълно спазване на 

Устава на членовете на ЕП, спешно 

да изготвят с пенсионния фонд ясен 

план за поемането и изпълнението от 

Парламента на  неговите задължения 

и отговорности за схемата за 

допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на  членовете на ЕП 

незабавно след изборите през 2019 г.; 

81. припомня, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият 

генерален секретар прие, че 

пенсионният фонд, свързан със схемата 

за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП „ще 

изчерпи своя капитал доста преди края 

на пенсионните задължения и 

евентуално още до 2024 г.“; припомня 

освен това, че Парламентът е 

гарантът за изплащането на 

пенсионните права, когато и ако този 

фонд не е в състояние да изпълни 

задълженията си; изразява 

сериозната си загриженост по повод 

на факта, че по този начин се 

разхищават парите на 

данъкоплатците; призовава 

генералния секретар да разработи 

предложения за разпускане на фонда, 

като същевременно на участващите 

членове и бившите членове  на ЕП  

бъдат върнати платените от тях 

вноски; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Изменение  35 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 93 

 

Предложение за резолюция Изменение 

93. запазва без промяна общото 

равнище на бюджета на Омбудсмана за 

2019 г., предложено от Комисията; 

93. запазва без промяна общото 

равнище на бюджета на Омбудсмана за 

2019 г., предложено от Комисията; 

подчертава, че броят на 

разглежданите от Европейския 

омбудсман случаи се е увеличил 

значително и че службата на 

Европейския омбудсман рискува да 

остане бързо без достатъчно 

персонал и финансиране; подчертава 

освен това, че тази липса на ресурси 

може да попречи на Омбудсмана да 

поеме нови и изключително 

необходими задачи, като например 

оказването на съдействие на лица, 

сигнализиращи за нередности в 

институциите на Съюза, които 

Омбудсманът изрази желание да 

поеме, ако Комисията и 

Парламентът решат, че е необходим 

орган на Съюза за сезиране за лицата, 

сигнализиращи за нередности; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0313/36 

Изменение  36 

Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6а. подчертава, че фондовете по 

линия на политиката на сближаване 

не следва да подпомагат пряко или 

непряко преместването, както е 

определено в член 2, параграф 61а от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Комисията; настоятелно призовава 

управляващите органи на държавите 

членки да гарантират, че вноските по 

фондовете не се предоставят на 

бенефициери, които са извършили 

преместване в срок от пет години 

преди подаването на заявлението за 

помощ, както и че помощта се 

изплаща в пълен размер от 

бенефициерите, които извършват 

преместване в срок от пет години 

след получаването на помощта; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Изменение  37 

Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 79а. подчертава, че 

възнаграждението и надбавките на 

членовете на ЕП са много щедри; 

счита, че това отчуждава членовете 

на ЕП от хората, които би трябвало 

да представляват; припомня освен 

това, че повечето от разноските на 

членовете на ЕС вече са покрити; ето 

защо подчертава, че 

възнаграждението и надбавките на 

членовете на ЕП трябва да бъдат 

значително намалени; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Изменение  38 

Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 79б. счита, че членовете на ЕП са 

публични служители и че 

възнаграждението им вече е 

значително; настоява, че членовете 

на ЕП не следва да изразходват за 

пътуване повече средства на 

данъкоплатците, отколкото е 

необходимо за изпълнението на 

техните задължения; следователно 

счита, че на членовете на ЕП не 

следва да се възстановяват 

средствата, които надхвърлят 

цената на билет за икономична 

класа; 

Or. en 

 

 


