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7.5.2020  A9-0021/32

Изменение 32
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 19 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. призовава отново Бюрото да 
предприеме последващи действия във 
връзка с всички решения за 
освобождаване от отговорност в 
съответствие с член 25 и 
приложение IV към Правилника за 
дейността и членове 6 и 166 от 
Финансовия регламент; изисква от 
генералния секретар да препрати на 
Бюрото настоящата резолюция, 
като подчертае всички искания за 
действие или решение от страна на 
Бюрото; призовава генералния 
секретар да изготви план за действие 
и график, който позволява на Бюрото 
да извършва последващи действия 
и/или да предприема действия в 
отговор на препоръките, съдържащи 
се в резолюциите на Парламента за 
освобождаване от отговорност, и да 
включи резултатите в годишния 
документ за мониторинг; изисква от 
генералния секретар да докладва 
своевременно на комисията по 
бюджети и на комисията по 
бюджетен контрол за всички 
представени на Бюрото проекти, 
които имат сериозно отражение 
върху бюджета; отново посочва, че 
Бюрото трябва значително да 
подобри по проактивен начин 
прозрачността на процедурата си на 
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вземане на решения;

Or. en



AM\1204766BG.docx PE647.609v01-00

BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0021/33

Изменение 33
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 19 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19б. изразява съжаление, че през 
2018 г. вътрешното разследване е 
установило четири случая в сферата 
на надбавката за парламентарни 
сътрудници, благодарение на което са 
възстановени 146 814 EUR (47 
установени случая през 2017 г. и 
възстановени 903 741,00 EUR), и че за 
пътните и дневните надбавки на 
членовете на ЕП са възстановени 173 
546 EUR от шест разследвания (68 
589,05 EUR през 2017 г.);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Изменение 34
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. подчертава факта, че 
действащите правила за прекратяване на 
договорите за акредитираните 
парламентарни сътрудници не 
предвиждат възможност за 
прекратяване „по взаимно съгласие“, 
което би било начин да се признае 
специалната връзка между членовете на 
ЕП и сътрудниците, при което и двете 
страни могат да потвърдят, че 
взаимното доверие вече не съществува, 
и да се възползват от общо решение; 
изисква от генералния секретар да 
намери решение, що се отнася до факта, 
че заплатите на акредитираните 
парламентарни сътрудници могат да се 
превеждат единствено по белгийски 
банкови сметки, което противоречи на 
идеята за единен паричен и платежен 
съюз;

30. подчертава факта, че 
действащите правила за прекратяване на 
договорите за акредитираните 
парламентарни сътрудници не 
предвиждат възможност за 
прекратяване „по взаимно съгласие“, 
което би било начин да се признае 
специалната връзка между членовете на 
ЕП и сътрудниците, при което и двете 
страни могат да потвърдят, че 
взаимното доверие вече не съществува, 
и да се възползват от общо решение, без 
да се накърняват социалните права на 
акредитираните парламентарни 
сътрудници; изисква от генералния 
секретар да намери решение, що се 
отнася до факта, че заплатите на 
акредитираните парламентарни 
сътрудници могат да се превеждат 
единствено по белгийски банкови 
сметки, което противоречи на идеята за 
единен паричен и платежен съюз;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Изменение 35
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 31 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

31а. отново призовава 
Председателския съвет и Бюрото да 
разгледат още веднъж 
възможността при определени 
условия, които ще бъдат уточнени, 
акредитираните парламентарни 
сътрудници да придружават 
членовете на ЕП при официални 
парламентарни делегации и 
командировки, както вече поискаха 
някои членове на ЕП; призовава 
генералния секретар да проучи 
последиците за бюджета, както и 
организацията и логистиката във 
връзка с тези командировки;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Изменение 36
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 40

Предложение за резолюция Изменение

40. припомня констатациите и 
препоръките на Европейския омбудсман 
по съединени дела 488/2018/KR и 
514/2018/K и приканва генералния 
секретар допълнително да подобри 
процедурите за назначаване на 
високопоставени длъжностни лица в 
посока по-голяма прозрачност и 
равенство; призовава администрацията 
на Парламента да докладва ежегодно 
относно назначаването на 
високопоставени длъжностни лица;

40. припомня констатациите и 
препоръките на Европейския омбудсман 
по съединени дела 488/2018/KR и 
514/2018/K, както и резолюцията на 
Парламента от 18 април 2018 г., а 
именно длъжностните лица от 
представителните органи на 
персонала да участват в комисиите 
за подбор на висши ръководни 
длъжности в Парламента, и приканва 
генералния секретар допълнително да 
подобри процедурите за назначаване на 
високопоставени длъжностни лица в 
посока по-голяма прозрачност и 
равенство; освен това призовава да се 
гарантира съгласуваност на 
външните обяви за висши ръководни 
длъжности и да се полага старание 
при публикуването на обявите за тези 
длъжности, когато те се освободят; 
призовава администрацията на 
Парламента да докладва ежегодно 
относно назначаването на 
високопоставени длъжностни лица;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Изменение 37
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 91

Предложение за резолюция Изменение

91. отбелязва прехвърлянето на 
задачи, свързани с акредитираните 
парламентарни сътрудници, от 
Генералната дирекция по финанси (ГД 
FINS) към ГД PERS и значителните 
усилия, необходими за организирането 
на прехвърлянето на отговорности;

91. приветства прехвърлянето на 
задачи, свързани с акредитираните 
парламентарни сътрудници, от 
Генералната дирекция по финанси (ГД 
FINS) към ГД PERS и значителните 
усилия, необходими за организирането 
на прехвърлянето на отговорности;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Изменение 38
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 92

Предложение за резолюция Изменение

92. отбелязва със задоволство 
създаването на фронтофиса за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници с цел управление на 
назначаването на акредитираните 
парламентарни сътрудници от край до 
край, както и изменението и 
прекратяването на договорите и 
административната подкрепа за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници; приветства въвеждането на 
опростена и по-бърза процедура за 
назначаване на акредитирани 
парламентарни сътрудници и напредъка 
към електронно управление на 
досиетата; призовава преди началото на 
всеки нов мандат административните 
екипи на Парламента, отговарящи за 
набирането на акредитирани 
парламентарни сътрудници, да бъдат 
подсилени през необходимия период за 
осигуряване на цялостно предварително 
обучение и до приключването на 
голямото натоварване;

92. отбелязва със задоволство 
създаването на фронтофиса за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници с цел управление на 
назначаването на акредитираните 
парламентарни сътрудници от край до 
край, както и изменението и 
прекратяването на договорите и 
административната подкрепа за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници; счита, че капацитетът 
на фронтофиса да отговаря на 
нуждите на акредитираните 
парламентарни сътрудници следва да 
се засили още повече; приветства 
въвеждането на опростена и по-бърза 
процедура за назначаване на 
акредитирани парламентарни 
сътрудници и напредъка към 
електронно управление на досиетата; 
призовава преди началото на всеки нов 
мандат административните екипи на 
Парламента, отговарящи за набирането 
на акредитирани парламентарни 
сътрудници, да бъдат подсилени през 
необходимия период за осигуряване на 
цялостно предварително обучение и до 
приключването на голямото 
натоварване;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Изменение 39
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 98

Предложение за резолюция Изменение

98. обръща внимание на Специален 
доклад № 15/2019 на Сметната палата12, 
озаглавен „Изпълнение от Комисията на 
пакета от мерки от 2014 г. за реформи в 
условията, засягащи персонала – големи 
икономии, но не без последици за 
служителите“; отбелязва със 
загриженост констатациите на Сметната 
палата, които са приложими за други 
институции на Съюза, включително 
Парламента, и затова приветства 
готовността на Комисията да приеме 
препоръките на Сметната палата; 
подкрепя позицията, изразена от 
комисията по бюджетен контрол13 по 
въпроса; подчертава, че е важно Съюзът 
да осигурява конкурентни заплати в 
сравнение с частния сектор в държавата 
на пребиваване, и изразява загриженост, 
че по-неблагоприятните условия на труд 
може да са намалили привлекателността 
на работата за Съюза, особено когато 
има затруднения при привличането на 
достатъчно служители от редица 
държави членки; предупреждава за 
сериозните последици, които всяко 
бюджетно съкращение в 
администрацията или намаляване на 
персонала може да има в бъдеще за 
публичната служба на Европейския 
съюз и изпълнението на политиките на 
Съюза; призовава институциите на 

98. обръща внимание на Специален 
доклад № 15/2019 на Сметната палата12, 
озаглавен „Изпълнение от Комисията на 
пакета от мерки от 2014 г. за реформи в 
условията, засягащи персонала – големи 
икономии, но не без последици за 
служителите“; отбелязва със 
загриженост констатациите на Сметната 
палата, които са приложими за други 
институции на Съюза, включително 
Парламента, и затова приветства 
готовността на Комисията да приеме 
препоръките на Сметната палата; 
подкрепя позицията, изразена от 
комисията по бюджетен контрол13 по 
въпроса; подчертава, че е важно Съюзът 
да осигурява конкурентни заплати в 
сравнение с частния сектор в държавата 
на пребиваване, и изразява загриженост, 
че по-неблагоприятните условия на труд 
може да са намалили привлекателността 
на работата за Съюза, особено когато 
има затруднения при привличането на 
достатъчно служители от редица 
държави членки; предупреждава за 
сериозните последици, които всяко 
бюджетно съкращение в 
администрацията или намаляване на 
персонала може да има в бъдеще за 
публичната служба на Европейския 
съюз и изпълнението на политиките на 
Съюза; също така изразява дълбока 
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Съюза да извършат всеобхватна оценка 
на въздействието на всяка бъдеща 
реформа или преразглеждане на 
Правилника за длъжностните лица 
върху управлението на човешките 
ресурси и благосъстоянието на 
персонала;

загриженост относно увеличаването 
на дела на договорно наетите 
служители вследствие на реформата 
на Правилника за персонала през 2014 
г., която доведе до все по-несигурни 
условия на труд в институциите на 
ЕС и до създаването на паралелен 
нискотарифен персонал на ЕС; 
призовава институциите на Съюза да 
извършат всеобхватна оценка на 
въздействието на всяка бъдеща реформа 
или преразглеждане на Правилника за 
длъжностните лица върху управлението 
на човешките ресурси и 
благосъстоянието на персонала;

_________________ _________________
12 Специален доклад № 15/2019 на 
Сметната палата: „Изпълнение от 
Комисията на пакета от мерки от 2014 г. 
за реформи в условията, засягащи 
персонала – големи икономии, но не без 
последици за служителите“.

12 Специален доклад № 15/2019 на 
Сметната палата: „Изпълнение от 
Комисията на пакета от мерки от 2014 г. 
за реформи в условията, засягащи 
персонала – големи икономии, но не без 
последици за служителите“.

13 Работен документ относно 
изпълнението от Комисията на пакета от 
мерки от 2014 г. за реформи в 
условията, засягащи персонала – големи 
икономии, но не без последици за 
служителите.

13 Работен документ относно 
изпълнението от Комисията на пакета от 
мерки от 2014 г. за реформи в 
условията, засягащи персонала – големи 
икономии, но не без последици за 
служителите.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Изменение 40
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 100 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

100а. отбелязва със задоволство, че 
групата на високо равнище по 
въпросите на равенството и 
многообразието възложи през 2018 г. 
на Генералната дирекция за персонала 
да изготви доклад с пътна карта, 
съдържаща списъка с мерки за 
премахване на дискриминацията на 
всякакво основание, като например 
етнически произход, увреждане, 
сексуална ориентация и полова 
идентичност, в секретариата на ЕП; 
отбелязва, че Бюрото прие доклада 
през април 2019 г. и той вече се 
изпълнява; изисква от групата на 
високо равнище да продължи да 
засилва и подобрява този вид мерки и 
инициативи, за да насърчи 
създаването на приобщаваща работна 
среда в ЕС;
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Изменение 41
Мария Грапини
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 107 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

107а. изисква пълното изпълнение на 
мерките, препоръчани в резолюцията 
на Парламента от 26 октомври 
2017 г. относно борбата срещу 
сексуалния тормоз и сексуалната 
злоупотреба в ЕС, а именно 
въвеждането на задължително 
обучение за борба срещу тормоза за 
всички служители и членове на ЕП, 
както и преструктурирането на 
двата съществуващи комитета в 
един независим комитет; изисква 
съдебните и медицинските разноски 
на жертвите на тормоз да бъдат 
покрити в съответствие с член 24 от 
Правилника за персонала;
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