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BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0078/2

Изменение 2
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0078/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски икономически и социален комитет
2019/2060(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва, че през 2018 г. чрез 
официалната процедура беше 
докладвано за един случай на 
предполагаем тормоз (член 24 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 12, параграф 1 от решението на 
Комитета за предотвратяване на 
тормоза); припомня, че 
административното разследване 
приключи и на обвиненото лице беше 
наложено дисциплинарно наказание; 
отбелязва, че през 2018 г., чрез седем 
доклада за подаване на сигнали за 
нередности, беше докладвано за три 
други предполагаеми случаи на тормоз, 
които до известна степен са свързани 
помежду си; отбелязва, че са започнати 
две административни разследвания и че 
въпросите са отнесени до OLAF през 
януари 2019 г.;

3. отбелязва, че през 2018 г. чрез 
официалната процедура беше 
докладвано за един случай на 
предполагаем тормоз (член 24 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 12, параграф 1 от решението на 
Комитета за предотвратяване на 
тормоза); припомня, че 
административното разследване 
приключи и на обвиненото лице беше 
наложено минимално дисциплинарно 
наказание, въпреки че всички 
възможности за обжалване все още 
не са изчерпани; отбелязва, че през 
2018 г., чрез седем доклада за подаване 
на сигнали за нередности, беше 
докладвано за три други предполагаеми 
случаи на тормоз, които до известна 
степен са свързани помежду си; 
отбелязва, че са започнати две 
административни разследвания и че 
въпросите са отнесени до OLAF през 
януари 2019 г.; 
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BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0078/4

Изменение 4
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0078/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски икономически и социален комитет
2019/2060(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. отбелязва всички мерки, 
предприети за засилване на 
ефективността на политиката за борба с 
тормоза, като например провеждане на 
обучение по конкретни теми, свързване 
на доверените съветници в мрежа и 
упражняване на редовен надзор от 
страна на външен консултант; 
отбелязва, че понастоящем се обмисля 
преразглеждане на настоящото решение 
относно тормоза, за да се гарантира по-
добро взаимодействие с други 
съответни разпоредби, като например за 
подаването на сигнали за нередности; 
отбелязва организирания курс по етика 
и почтеност, който е задължителен за 
всички служители и който включва 
стандарти за поведение на работното 
място, в това число определение за 
тормоза и начините за справяне с него; 
изразява дълбоко съжаление, че всички 
тези мерки не успяха да предотвратят 
свързаните с това случаи на тормоз, 
нито да защитят жертвите; припомня на 
Комитета, че един от основните 
приоритети на тези мерки трябва да 
бъде осигуряването на проактивна, 
реална и спешна защита (включително 
срещу заплахи, изнудвания и опити за 
подкуп) за жертви и лица, подаващи 
сигнали за нередности; призовава 
Комитета да засили и подобри 

32. отбелязва всички мерки, 
предприети за засилване на 
ефективността на политиката за борба с 
тормоза, като например провеждане на 
обучение по конкретни теми, свързване 
на доверените съветници в мрежа и 
упражняване на редовен надзор от 
страна на външен консултант; 
отбелязва, че понастоящем се обмисля 
преразглеждане на настоящото решение 
относно тормоза, за да се гарантира по-
добро взаимодействие с други 
съответни разпоредби, като например за 
подаването на сигнали за нередности; 
отбелязва организирания курс по етика 
и почтеност, който е задължителен за 
всички служители и който включва 
стандарти за поведение на работното 
място, в това число определение за 
тормоза и начините за справяне с него; 
изразява дълбоко съжаление, че всички 
тези мерки не успяха да предотвратят 
свързаните с това случаи на тормоз, 
нито да защитят жертвите; припомня на 
Комитета, че един от основните 
приоритети на тези мерки трябва да 
бъде осигуряването на проактивна, 
реална и спешна защита (включително 
срещу заплахи, изнудвания и опити за 
подкуп) за всички жертви и лица, 
подаващи сигнали за нередности; 
призовава Комитета да засили и 
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предприетите досега мерки, и най-вече 
да защитава ефективно жертвите; 
призовава Комитета да докладва за това 
на комисията по бюджетен контрол на 
Парламента в тази връзка;

подобри предприетите досега мерки, и 
най-вече да защитава ефективно всички 
жертви; призовава Комитета да 
докладва за това на комисията по 
бюджетен контрол на Парламента в тази 
връзка;
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BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0078/5

Изменение 5
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0078/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски икономически и социален комитет
2019/2060(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 39

Предложение за резолюция Изменение

39. изразява дълбоко съжаление за 
публичните обвинения във връзка с 
процедурата по назначаване на новия 
генерален секретар на Комитета; 
отбелязва аргументите, изтъкнати от 
генералния секретар в отговорите на 
въпросите на Парламента във връзка с 
освобождаването от отговорност за 
2018 г.; подчертава, че е важно да се 
гарантира строгото обезпечаване на 
пълна прозрачност на всички етапи от 
процедурата, без изключение 
(публикуване на обявата, подбор, 
назначаване и въвеждане на 
служителите в работата), както е 
посочено в Правилника за дейността на 
Комитета и в Правилника за 
длъжностните лица, с цел да се избегне 
рискът от накърняване на репутацията 
не само на Комитета, но и на всички 
институции на Съюза;

39. изразява дълбоко съжаление за 
публичните обвинения във връзка с 
процедурата по назначаване на новия 
генерален секретар на Комитета; 
отбелязва аргументите, изтъкнати от 
генералния секретар в отговорите на 
въпросите на Парламента във връзка с 
освобождаването от отговорност за 
2018 г.; подчертава, че е важно да се 
гарантира строгото обезпечаване на 
пълна прозрачност на всички етапи от 
процедурата, без изключение 
(публикуване на обявата, подбор, 
назначаване и въвеждане на 
служителите в работата), както е 
посочено в Правилника за дейността на 
Комитета и в Правилника за 
длъжностните лица, с цел да се 
изпълнят съответните разпоредби и 
също така да се избегне рискът от 
накърняване на репутацията не само на 
Комитета, но и на всички институции на 
Съюза;
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BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0078/6

Изменение 6
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0078/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски икономически и социален комитет
2019/2060(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. приветства годишните икономии 
от 11,8 милиона евро в областта на 
инфраструктурата и от 0,72 милиона 
евро за наем, поддръжка, консумативи и 
персонал, постигнати благодарение на 
факта, че двата комитета използват 
съвместно ресурси в тези области; освен 
това приветства факта, че годишните 
бюджетни икономии в областта на 
информационните технологии възлизат 
на около 5 милиона евро за двата 
комитета поради сътрудничеството 
между тях; отбелязва, че друг пример 
за ясно взаимодействие чрез 
сътрудничество с Парламента, 
водещо до икономии на разходи за 
персонал в размер на 3,3 милиона евро 
(при равнища на заплатите от 2016 
г.), е използването от Комитета на 
Службата на ЕП за парламентарни 
изследвания – EPRS (за целта в EPRS 
бяха прехвърлени 36 щатни бройки);

50. приветства годишните икономии 
от 11,8 милиона евро в областта на 
инфраструктурата и от 0,72 милиона 
евро за наем, поддръжка, консумативи и 
персонал, постигнати благодарение на 
факта, че двата комитета използват 
съвместно ресурси в тези области; освен 
това приветства факта, че годишните 
бюджетни икономии в областта на 
информационните технологии възлизат 
на около 5 милиона евро за двата 
комитета поради сътрудничеството 
между тях;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

7.5.2020 A9-0078/7

Изменение 7
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0078/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски икономически и социален комитет
2019/2060(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 66

Предложение за резолюция Изменение

66. отбелязва готовността на 
Комитета да подобри методите си 
на работа чрез промяна на системата, 
изискваща само един подпис, за да се 
потвърди присъствието на членовете на 
провежданите заседания, в система, 
изискваща два подписа – един в 
началото на заседанието и един в края 
на заседанието; отбелязва, че 
Комитетът ще продължи да проучва 
практиките и опита на Парламента и 
други институции и органи на Съюза 
във връзка с регистрирането на 
присъствията и ще сравни най-добрите 
практики; призовава Комитета да 
докладва за евентуални резултати в 
следващия си годишен отчет за 
дейността;

66. отбелязва, че Комитетът няма 
намерение да променя системата, 
изискваща само един подпис, за да се 
потвърди присъствието на членовете на 
провежданите заседания, в система, 
изискваща два подписа – един в 
началото на заседанието и един в края 
на заседанието; призовава Комитета, 
за да подобри методите си на работа, 
да продължи да проучва практиките и 
опита на Парламента и други 
институции и органи на Съюза във 
връзка с регистрирането на 
присъствията и да сравнява най-добрите 
практики; призовава Комитета да 
докладва за евентуални резултати в 
следващия си годишен отчет за 
дейността;
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