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Изменение 32
Жил Парньо, Инес Аяла Сендер, Дерек Вон
от името на групата S&D

Доклад A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))

Предложение за резолюция
Параграф 66 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

66а. отбелязва, че служителите, 
които са работили в институциите 
по-малко от 10 години, нямат право 
на европейска пенсия и трябва да 
прехвърлят вноските си в друг фонд, 
който отговаря на правилата на 
Парламента за вида на фонда и 
възрастта, на която те могат да се 
възползват от средствата; 
отбелязва, че множество британски 
акредитирани парламентарни 
сътрудници не са успели да 
прехвърлят правата си към 
британски пенсионни фондове, 
защото според Парламента те не 
отговарят на изискванията; изисква 
от генералния секретар да разгледа 
спешно този въпрос, за да гарантира, 
че всички служители могат да 
използват своите вноски;
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Изменение 33
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE
Жил Парньо
от името на групата S&D

Доклад A8-0108/2019
Клаудия Шмит
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
(2018/2167(DEC))

Предложение за резолюция
Параграф 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

98. отбелязва, че общият среден 
брой часове на седмица, през които 
устните преводачи работят в кабините 
си, се увеличи на 14 часа през 2017 г.; 
приветства това увеличение спрямо 
времето от 13 часа и 25 минути, 
прекарано в кабина във връзка с 
предоставянето на услуги по устен 
превод през 2016 г.; изразява 
съжаление, че промяната в моделите на 
работа, започнала с новия Правилник за 
длъжностните лица, доведе до стачка, 
която предизвика проблеми при 
предоставянето на услуги по устен 
превод за членовете на ЕП; приветства 
работата, извършена във връзка с 
поддържането на основни услуги по 
устен превод, с цел продължаване на 
законодателната дейност;

98. отбелязва, че общият среден 
брой часове на седмица, през които 
устните преводачи работят в кабините 
си, се увеличи на 14 часа през 2017 г.; 
отбелязва това увеличение спрямо 
времето от 13 часа и 25 минути, 
прекарано в кабина във връзка с 
предоставянето на услуги по устен 
превод през 2016 г.; разбира факта, че 
промяната в моделите на работа, 
започнала с новия Правилник за 
длъжностните лица, доведе до стачка, 
която предизвика проблеми при 
предоставянето на услуги по устен 
превод за членовете на ЕП; приветства 
работата, извършена във връзка с 
поддържането на основни услуги по 
устен превод, с цел продължаване на 
законодателната дейност;
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