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7.5.2020 A9-0021/42

Изменение 42
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Франко Роберти, Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Рамона Стругариу, Каталин 
Чех, Карен Мелкиор

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 27

Предложение за резолюция Изменение

27. приканва администрацията да 
обърне внимание на Кодекса за 
поведение на членовете на ЕП, в който 
се посочва, че членовете на ЕП действат 
единствено в обществен интерес и 
извършват работата си при условията на 
необвързаност с интереси, почтеност, 
откритост, усърдие, честност, 
отговорност и зачитане на репутацията 
на Парламента; подчертава, че кодексът 
за поведение определя конфликтите на 
интереси и как членовете на ЕП следва 
да постъпват по отношение на тях и 
включва правила относно 
професионалната дейност на бившите 
членове на ЕП;

27. приканва администрацията да 
обърне внимание на Кодекса за 
поведение на членовете на ЕП, в който 
се посочва, че членовете на ЕП действат 
единствено в обществен интерес и 
извършват работата си при условията на 
необвързаност с интереси, почтеност, 
откритост, усърдие, честност, 
отговорност и зачитане на репутацията 
на Парламента; подчертава, че кодексът 
за поведение определя конфликтите на 
интереси и как членовете на ЕП следва 
да постъпват по отношение на тях и 
включва правила относно 
професионалната дейност на бившите 
членове на ЕП; призовава Парламента 
да гарантира пълно спазване на 
кодекса за поведение, включително 
активно и систематично да изисква 
от бившите членове на ЕП да 
информират Парламента за 
професионалната си дейност след 
прекратяването на мандата, и 
редовно да информира органа по 
освобождаване от отговорност за 
спазването на кодекса за поведение от 
страна на членовете на ЕП;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Изменение 43
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Рамона Стругариу, Каталин Чех, Карен 
Мелкиор

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 27 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. припомня, че през 2017 г. 
членовете на ЕП бяха задължени да 
предоставят по-подробни данни в 
декларациите си за финансови 
интереси във връзка със заплатите 
от категория 5; изразява съжаление, 
че от членовете на ЕП продължава да 
не се изисква да предоставят точни 
данни за платените или неплатените 
външни дейности, в резултат на 
което някои членове на ЕП неточно 
посочват „адвокат“ или „собственик 
на консултантско дружество“ като 
външна дейност, поради което е 
невъзможно да се провери дали тази 
дейност може да доведе до конфликт 
на интереси с парламентарната им 
дейност; призовава Бюрото да 
актуализира формата на 
декларациите и да се увери, че 
членовете на ЕП публикуват по-
подробни данни в декларациите, с цел 
намиране на решение за тези 
ситуации; насърчава провеждането 
на консултации в това отношение със 
съответните органи на държавите 
членки с цел обмен на най-добри 
практики; призовава службите на 
Парламента да подобрят 
механизмите за мониторинг и 
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проверка на декларациите, което да 
включва подробни проверки поне на 
онези декларации, в които са посочени 
сравнително високи странични 
доходи; призовава Бюрото да 
оправомощи службите на 
Парламента да изискват 
допълнителна информация от 
членовете на ЕП, ако това е 
необходимо за целите на проверката; 
също така призовава председателя да 
гарантира, че членовете на ЕП 
спазват правилата относно 
декларирането на техните финансови 
интереси и другите правила, 
съдържащи се в кодекса за поведение, 
включително чрез санкциониране на 
членовете на ЕП;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Изменение 44
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Франко Роберти, Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Рамона Стругариу, Каталин 
Чех, Карен Мелкиор

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 27 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27б. отбелязва със загриженост, че 
между 2012 и 2018 г. е имало най-
малко 24 нарушения на кодекса за 
поведение, които не са били 
санкционирани; подчертава, че ако 
нарушенията не се санкционират 
адекватно, има по-малка вероятност 
членовете на ЕП да спазват кодекса 
за поведение; призовава председателя 
да направи внимателна оценка на 
всички предполагаеми нарушения на 
кодекса за поведение и по 
целесъобразност да наложи 
адекватни санкции на съответните 
членове на ЕП;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Изменение 45
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Франко Роберти, Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Рамона Стругариу, Каталин 
Чех, Карен Мелкиор

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 32

Предложение за резолюция Изменение

32. призовава Парламента да 
направи преценка на наскоро приетата 
Директива (ЕС) 2019/193711 относно 
защитата на лица, които подават 
сигнали за нарушения на правото на 
Съюза, и да актуализира вътрешния 
си правилник за прилагането на 
член 22в от Правилника за персонала;

32. призовава Парламента изцяло да 
адаптира собствените си вътрешни 
правила в Правилника за 
длъжностните лица към наскоро 
приетата Директива (ЕС) 2019/19371a 
относно защитата на лица, които 
подават сигнали за нарушения на 
правото на Съюза, включително като 
създаде сигурни канали за подаване на 
сигнали; освен това изисква от 
Парламента да гарантира същото 
равнище на защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности, както 
на жертвите на тормоз; изисква от 
генералния секретар да въведе 
задължително обучение за преките 
ръководители, за да повиши 
осведомеността сред служителите 
на Парламента относно тяхната 
защита като лица, сигнализиращи за 
нередности, и задължението им 
съгласно Правилника за персонала да 
докладват за незаконни дейности или 
лошо управление;

_________________ _________________
1a Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2019 г. относно защитата 
на лица, които подават сигнали за 
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нарушения на правото на Съюза (ОВ L 
305, 26.11.2019 г., стр. 17). 

11 Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2019 г. относно защитата 
на лица, които подават сигнали за 
нарушения на правото на Съюза (ОВ L 
305, 26.11.2019 г., стр. 17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Изменение 46
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Рамона Стругариу, Лара Волтерс, Каталин Чех, Карен Мелкиор

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 46

Предложение за резолюция Изменение

46. припомня, че член 11 от 
Правилника за дейността въведе 
задължение за докладчиците, 
докладчиците в сянка и председателите 
на комисии да публикуват информация 
относно срещите, които са провели с 
представители на интереси в контекста 
на докладите си; отбелязва със 
задоволство, че от началото на новия 
парламентарен мандат необходимата 
инфраструктура е налична на уебсайта 
на Парламента, така че членовете на ЕП 
да могат да публикуват планираните 
срещи с представители на интереси; 
приканва секретариата да разпространи 
подробна информация и да организира 
обучения, за да улесни кабинетите на 
членовете на ЕП да спазват изцяло това 
задължение; изразява съжаление, че 
настоящата инфраструктура не включва 
процедура, чрез която членовете на ЕП 
и акредитираните парламентарни 
сътрудници да дават предложения за 
подобрения въз основа на опита си като 
потребители; призовава 
парламентарните служби да 
изготвят ежегодно въпросник за 
обратна връзка и резултатите да 
бъдат включвани в доклад относно 
използването на инструмента;

46. припомня, че член 11 от 
Правилника за дейността въведе 
задължение за докладчиците, 
докладчиците в сянка и председателите 
на комисии да публикуват информация 
относно срещите, които са провели с 
представители на интереси в контекста 
на доклада си; отбелязва със 
задоволство, че от началото на новия 
парламентарен мандат необходимата 
инфраструктура е налична на уебсайта 
на Парламента, така че членовете на ЕП 
да могат да публикуват планираните 
срещи с представители на интереси; 
приканва секретариата да разпространи 
подробна информация и да организира 
обучения, за да улесни кабинетите на 
членовете на ЕП да спазват изцяло това 
задължение; изразява съжаление, че 
настоящата инфраструктура не включва 
процедура, чрез която членовете на ЕП 
и акредитираните парламентарни 
сътрудници да дават предложения и 
обратна връзка за подобрения въз 
основа на опита си като потребители; 
приветства факта, че генералният 
секретар е възложил на службите на 
Парламента да свържат инструмента 
с регистъра за прозрачност и 
Законодателната обсерватория, и 
насърчава всички усилия за по-
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нататъшно подобряване на този 
инструмент, включително чрез 
осигуряване на достъп за обработване 
на данните, предоставени от 
членовете на ЕП в 
инфраструктурата на уебсайта на 
Парламента за срещите с 
представители на интереси в 
машинно четим формат, осигуряване 
на възможност за свързване на 
срещата с членството в делегация, 
посочване, че срещата се е състояла 
на равнище служители, свързване на 
записите на уебсайта на Парламента 
с уебсайта на члена на ЕП и 
осигуряване на достъп до тази 
инфраструктура на всички 
официални езици на Съюза; освен 
това призовава Парламента да 
подобри комуникацията си с 
членовете на ЕП относно 
задължението на докладчиците, 
докладчиците в сянка и 
председателите на комисии да 
публикуват тези срещи;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Изменение 47
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Франко Роберти, Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Агнес Йонгериус, Рамона 
Стругариу, Карен Мелкиор

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 72 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

72a. отново заявява, че 
коронавирусът представлява 
форсмажорна ситуация, която 
принуди Европейския парламент да 
заличи значителна част от 12-те 
сесии в Страсбург в парламентарния 
календар за2020 г.; потвърждава, че 
разходите и здравните последици 
вследствие на кризата с коронавируса 
не следва да се утежняват със скъпи 
премествания до Страсбург; 
настоятелно призовава държавите 
членки, като дерогация от Договора, 
да се въздържат от настоявания за 
провеждане на компенсаторни сесии в 
Страсбург;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Изменение 48
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Франко Роберти, Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Агнес Йонгериус

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 72 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

72б. припомня, че мнозинство от 
членовете на този Парламент 
многократно са заявявали, че 
месечното преместване от Брюксел в 
Страсбург е свързано с прекомерни 
финансови и екологични разходи, 
които не могат да бъдат оправдани 
пред гласоподавателите и 
данъкоплатците; настоятелно 
призовава държавите членки да 
преценят дали продължаването на 
задължението за провеждане на 12 
парламентарни сесии годишно в друго 
място на работа е обосновано от 
финансова и здравна гледна точка в 
променен глобален контекст;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Изменение 49
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Лара Волтерс, Сабрина Пинедоли, Рамона Стругариу, Каталин Чех, Карен 
Мелкиор

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

Предложение за резолюция Изменение

107. признава политиката на 
Парламента за нулева толерантност към 
тормоза на всички равнища, 
включително членове на ЕП, персонал и 
акредитирани парламентарни 
сътрудници, и действията, предприети с 
цел възпиране на тормоза на работното 
място, и по-специално приемането от 
Бюрото на 12 март 2018 г. на 
актуализирана пътна карта за 
адаптиране на мерките за превенция и 
ранна подкрепа за справяне със 
случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, провеждане на 
външен одит на вътрешните практики и 
процедури на Парламента, създаване на 
мрежа от доверени съветници и 
функцията на медиатор, както и 
организиране на публични изслушвания 
с участието на експерти по въпросите на 
тормоза на работното място; отбелязва, 
че резултатите от външния одит се 
очакваха до началото на ноември 
2018 г., и изисква те да бъдат съобщени 
веднага, щом бъдат готови; призовава да 
се даде обяснение за това закъснение; 
приветства факта, че някои групи силно 
насърчиха членовете си да участват в 

107. признава политиката на 
Парламента за нулева толерантност към 
тормоза на всички равнища, 
включително членове на ЕП, персонал и 
акредитирани парламентарни 
сътрудници, и действията, предприети с 
цел възпиране на тормоза на работното 
място, и по-специално приемането от 
Бюрото на 12 март 2018 г. на 
актуализирана пътна карта за 
адаптиране на мерките за превенция и 
ранна подкрепа за справяне със 
случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, провеждане на 
външен одит на вътрешните практики и 
процедури на Парламента, създаване на 
мрежа от доверени съветници и 
функцията на медиатор, както и 
организиране на публични изслушвания 
с участието на експерти по въпросите на 
тормоза на работното място; отбелязва, 
че резултатите от външния одит се 
очакваха до началото на ноември 
2018 г., и изисква те да бъдат съобщени 
веднага, щом бъдат готови; призовава да 
се даде обяснение за това закъснение; 
приветства факта, че някои групи силно 
насърчиха членовете си да участват в 
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обучения за достойнството и 
уважението на работното място, за да 
дадат пример, и призовава за 
организиране на обучения за членовете 
и служителите на ЕП; очаква пълно и 
прозрачно изпълнение на пътната карта; 
въпреки това призовава Парламента 
да има предвид оскъдния брой случаи 
на тормоз в сградите на Парламента 
и съответно да ограничи акцента, 
който се поставя на този въпрос;

обучения за достойнството и 
уважението на работното място, за да 
дадат пример, и призовава за 
организиране на обучения за членовете 
и служителите на ЕП; очаква пълно и 
прозрачно изпълнение на пътната карта;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Изменение 50
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Лара Волтерс, Каталин Чех, Сабрина Пинедоли, Агнес Йонгериус, Габриеле 
Бишоф, Пиерфранческо Майорино, Евелин Регнер, Марк Анжел, Милан Бръглез, 
Брандо Бенифеи, Клара Добрев, Рамона Стругариу, Пиер Ларутюру, Карен 
Мелкиор, Франко Роберти

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 112 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

112a. подчертава факта, че кризата 
с коронавируса е изискала решения, 
които имат пряко отражение върху 
персонала на Европейския парламент, 
включително служителите 
подизпълнители и служителите на 
свободна практика; посочва в тази 
връзка, наред с другото, решението за 
затваряне на Дома на европейската 
история, обектите „Europa 
Experience“ и бюрата за връзка на ЕС, 
както и промяната на условията за 
устните преводачи на свободна 
практика и персонала по почистване 
и обществено хранене; признава 
факта, че при настоящите 
обстоятелства, свързани с 
разпространението на COVID-19, 
институциите, в т.ч. Парламентът, 
трябва да вземат решения бързо и без 
бюрокрация, за да се предотврати по-
нататъшното разпространение на 
вируса и да се осигури безопасността 
на служителите; въпреки това 
призовава Парламента да спазва 
социалните си отговорности във 
всяко решение, да избягва всякакви 
промени в доходите или да предвиди 
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обезщети за тях, както и по всякакъв 
начин да избягва да уволнява хора, 
които работят в сградите на 
Парламента, заради коронавируса;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Изменение 51
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Марк Анжел, Милан Бръглез, Брандо Бенифеи, Клара Добрев, Рамона Стругариу, 
Пиер Ларутюру, Лара Волтерс, Каталин Чех, Сабрина Пинедоли, Агнес 
Йонгериус, Евелин Регнер, Карен Мелкиор, Франко Роберти, Габриеле Бишоф, 
Пиерфранческо Майорино

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 112 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

112б. обръща внимание на 
положението на стажантите на 
членовете на ЕП, политическите 
групи и Европейския парламент, 
които са дошли в едно от местата на 
работа на Европейския парламент, за 
да натрупат професионален опит в 
Съюза, и за които тази възможност е 
сериозно ограничена поради 
настоящата криза; подчертава 
факта, че Съветът и Комисията 
предлагат на стажантите 
възможността да запазят доходите 
си за текущия договорен период и да 
подновят стажа си с нов договор след 
лятото; също така призовава 
Парламента, неговите членове и 
политическите групи да предложат 
същата възможност;

Or. en


