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21.4.2021 A9-0044/9

Изменение 9
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. отново заявява, че председателят 
на Парламента е инструктирал службите 
на Парламента да въведат редица 
промени в този инструмент, за да стане 
по-лесен за ползване, на първо място 
чрез свързването му с регистъра за 
прозрачност и законодателната 
обсерватория; призовава Парламента 
да въведе незабавно тези промени;

25. отново заявява, че председателят 
на Парламента е инструктирал службите 
на Парламента да въведат редица 
промени в този инструмент, за да стане 
по-лесен за ползване; призовава 
Парламента да въведе незабавно тези 
промени;

Or. en



AM\1229610BG.docx PE690.756v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/10

Изменение 10
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. отбелязва, че на заседанието си 
на 11 февруари 2019 г. Бюрото потвърди 
запазването на бюрото за връзка на 
Парламента в Лондон; отбелязва, че на 
5 октомври 2020 г. Бюрото потвърди 
затварянето на местния офис в 
Единбург в края на 2020 г.; 
потвърждава, че Бюрото за връзка на 
Европейския парламент в Обединеното 
кралство, както и Делегацията на 
Европейския съюз в Обединеното 
кралство ще продължат да играят 
изключително важна роля за 
Парламента при предоставянето на 
услуги за членовете на ЕП, участващи в 
делегации в Обединеното кралство, и с 
оглед на по-нататъшната комуникация с 
гражданите, гражданското общество, 
правителството, парламентарната среда 
и медиите в тази държава; във връзка с 
това призовава работата на Бюрото за 
връзка в Обединеното кралство да бъде 
координирана със Службата за външна 
дейност на Европейския съюз, за да се 
избегне дублиране на работата; 
поради това изразява съжаление 
относно отказа на правителството на 
Обединеното кралство да признае 
пълния дипломатически статут на 
посланика на Европейския съюз в 
Обединеното кралство; призовава 
Бюрото и Службата за външна дейност 

49. отбелязва, че на заседанието си 
на 11 февруари 2019 г. Бюрото потвърди 
запазването на бюрото за връзка на 
Парламента в Лондон; отбелязва, че на 
5 октомври 2020 г. Бюрото потвърди 
затварянето на местния офис в 
Единбург в края на 2020 г.; 
потвърждава, че Бюрото за връзка на 
Европейския парламент в Обединеното 
кралство, както и Делегацията на 
Европейския съюз в Обединеното 
кралство ще продължат да играят 
изключително важна роля за 
Парламента при предоставянето на 
услуги за членовете на ЕП, участващи в 
делегации в Обединеното кралство, и с 
оглед на по-нататъшната комуникация с 
гражданите, гражданското общество, 
правителството, парламентарната среда 
и медиите в тази държава; отбелязва 
във връзка с това, че Бюрото за връзка в 
Обединеното кралство си сътрудничи с 
Делегацията на Европейския съюз в 
светлината на съответните 
компетенции на Парламента и 
Службата за външна дейност на 
Европейския съюз; припомня, че 
статутът и автономността на 
служителите на Парламента в 
Обединеното кралство следва да 
бъдат гарантирани в съответствие с 
установения модел на офиса във 
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на Европейския съюз да намерят 
практическо решение с британските 
органи за предоставянето на 
дипломатически статут на персонала на 
Парламента, работещ в Бюрото за 
връзка в Лондон;

Вашингтон, който функционира 
успешно; поради това изразява 
съжаление относно отказа на 
правителството на Обединеното 
кралство да признае пълния 
дипломатически статут на посланика на 
Европейския съюз в Обединеното 
кралство; призовава Бюрото и Службата 
за външна дейност на Европейския съюз 
да намерят практическо решение с 
британските органи за предоставянето 
на дипломатически статут на персонала 
на Парламента, работещ в Бюрото за 
връзка в Лондон;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/11

Изменение 11
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 95

Предложение за резолюция Изменение

95. припомня необходимостта от 
прилагане на по-ориентиран към 
ползвателите, систематичен и 
координиран подход към създаването 
и преобразуването на данни от 
обществен интерес в отворен, 
машинно четим формат, който е 
лесно достъпен и позволява повторно 
използване от ползвателите; отново 
посочва значението на това 
Парламентът да има собствена 
политика за свободен достъп до 
данните; отправя искане към 
съответните служби да внесат в 
Бюрото проект за одобрение;

заличава се

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/12

Изменение 12
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 136 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

136а. подчертава, че инициативата 
за ежедневно осигуряване на храна 
като израз на солидарност и другите 
мерки за солидарност от страна на 
Парламента в съответствие с 
решението на Бюрото, намалиха 
финансовото, икономическото и 
социалното въздействие върху 
заведенията за хранене в Парламента 
и техните служители; отбелязва, че 
Парламентът се стреми да запази 
възможно най-много работни места, 
които са разумни от гледна точка на 
заетостта, но също така и оправдани 
от гледна точка на използването на 
бюджета на Парламента;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/13

Изменение 13
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 143 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

143а. припомня, че съгласно Договора 
за Европейския съюз (ДЕС), и по-
специално Протокол (№ 6) относно 
местоположението на седалищата 
на институциите на Европейския 
съюз, седалището на Европейския 
парламент е в Страсбург, където се 
провеждат 12-те месечни пленарни 
заседания, включително и 
заседанието относно бюджета; 
подчертава, че извънредните 
обстоятелства, които засягат 
функционирането на Парламента, са 
с временен характер; подчертава 
волята на Парламента да се върне 
към нормалния начин на работа, 
както е според Договорите, веднага 
щом ситуацията позволява; 
отбелязва, че постоянните промени 
ще изискват промяна в Договора, за 
която е необходимо единодушие;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/14

Изменение 14
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 145

Предложение за резолюция Изменение

145. отбелязва също така, че към края 
на 2019 г. нетните активи, които трябва 
да бъдат взети предвид, и актюерските 
задължения възлизат съответно на 
111 милиона евро и 439,6 милиона евро, 
което води до очакван актюерски 
дефицит от 328,6 милиона евро; 
изразява изключителна загриженост 
относно възможното изчерпване на 
фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване; подчертава, че сегашното 
положение на фонда е такова, че той не 
би могъл да изпълнява бъдещите си 
ангажименти; изразява убеждение, че е 
необходимо да бъдат допълнително 
обяснени правните последици от 
правилата и/или от промяната на 
правилата; приканва Палатата да 
представи ново становище относно 
фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване, като проучи всички 
възможни варианти за ограничаване на 
неговия дефицит;

145. отбелязва също така, че към края 
на 2019 г. нетните активи, които трябва 
да бъдат взети предвид, и актюерските 
задължения възлизат съответно на 
111 милиона евро и 439,6 милиона евро, 
което води до очакван актюерски 
дефицит от 328,6 милиона евро; 
изразява изключителна загриженост 
относно възможното изчерпване на 
фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване; подчертава, че сегашното 
положение на фонда е такова, че той не 
би могъл да изпълнява бъдещите си 
ангажименти; изразява убеждение, че е 
необходимо да бъдат допълнително 
обяснени правните последици от 
правилата и/или от промяната на 
правилата; приканва Палатата да 
представи ново становище относно 
фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване, като проучи всички 
възможни варианти за ограничаване на 
неговия дефицит; отбелязва, че 
Парламентът ще изчака решението 
на Палатата и ще го изпълни бързо;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/15

Изменение 15
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 147

Предложение за резолюция Изменение

147. посочва неотдавнашно 
проучване, в което се стига до 
заключението, че този конкретен вид 
фонд може да даде определени 
финансови гаранции единствено ако 
това е договорено от страните 
посредством договор13; припомня, че 
на 10 ноември 2020 г. представител на 
Парламента в публично изслушване 
потвърди, че такъв договор между 
Парламента и фонда не 
съществува14; така стига до 
заключението, че няма правно 
основание Парламентът да 
гарантира фонда, и че финансовото 
състояние на фонда е такова, че той 
не може да изпълнява бъдещите си 
ангажименти;

заличава се

_________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf
14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
committee-on-budgetary-
control_20201110-1645-COMMITTEE-
CONT-1_vd

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/16

Изменение 16
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 147

Предложение за резолюция Изменение

147. посочва неотдавнашно 
проучване, в което се стига до 
заключението, че този конкретен вид 
фонд може да даде определени 
финансови гаранции единствено ако 
това е договорено от страните 
посредством договор13; припомня, че на 
10 ноември 2020 г. представител на 
Парламента в публично изслушване 
потвърди, че такъв договор между 
Парламента и фонда не съществува14; 
така стига до заключението, че няма 
правно основание Парламентът да 
гарантира фонда, и че финансовото 
състояние на фонда е такова, че той не 
може да изпълнява бъдещите си 
ангажименти;

147. посочва неотдавнашно 
проучване, в което се стига до 
заключението, че този конкретен вид 
фонд може да даде определени 
финансови гаранции единствено ако 
това е договорено от страните 
посредством договор13; припомня, че на 
10 ноември 2020 г. представител на 
Парламента в публично изслушване 
потвърди, че такъв договор между 
Парламента и фонда не съществува14; 
така стига до заключението, че няма 
правно основание Парламентът да 
гарантира фонда, и че финансовото 
състояние на фонда е такова, че той не 
може да изпълнява бъдещите си 
ангажименти; подчертава, че съгласно 
член 27, параграф 2 от Устава на 
членовете на ЕП членовете на ЕП, 
които са допринесли за фонда, са 
придобили права и правни очаквания, 
които се запазват изцяло и 
следователно не се прекратяват, ако 
фондът бъде закрит; припомня освен 
това, че Парламентът плаща 
ежемесечно две трети от общия 
размер на вноските по пенсионната 
схема с дефинирани доходи, 
подчертавайки по този начин 
редовното си участие във фонда; 
подчертава, че членовете, които са 
плащали вноски в доброволния 
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пенсионен фонд и са придобили права 
и правни очаквания, са правили това 
добросъвестно и са разчитали на 
Парламента на ЕС да спазва 
финансовите си задължения;

_________________ _________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/17

Изменение 17
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 148

Предложение за резолюция Изменение

148. припомня, че за всички 
бенефициери на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване 
обезщетенията представляват 
допълнителен, а не единствен 
източник на доход; подчертава, че 
поради средата с ниски лихвени 
проценти, размерът на сумите по 
схеми с дефинирани доходи е намалял 
драстично в целия Съюз; възразява 
срещу защитаването на бивши 
членове на Парламента от тази 
динамика; отхвърля всяка ситуация, 
при която актюерският дефицит на 
фонда води до каквато и да е форма на 
спасяване с пари на данъкоплатците;

заличава се

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.4.2021 A9-0044/18

Изменение 18
Петри Сарвама
от името на групата PPE

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 148

Предложение за резолюция Изменение

148. припомня, че за всички 
бенефициери на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване обезщетенията 
представляват допълнителен, а не 
единствен източник на доход; 
подчертава, че поради средата с ниски 
лихвени проценти, размерът на сумите 
по схеми с дефинирани доходи е 
намалял драстично в целия Съюз; 
възразява срещу защитаването на 
бивши членове на Парламента от 
тази динамика; отхвърля всяка 
ситуация, при която актюерският 
дефицит на фонда води до каквато и 
да е форма на спасяване с пари на 
данъкоплатците;

148. припомня, че за всички 
бенефициери на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване обезщетенията 
представляват допълнителен, а не 
единствен източник на пенсия; 
подчертава, че поради средата с ниски 
лихвени проценти, размерът на сумите 
по схеми с дефинирани доходи е 
намалял драстично в целия Съюз; 
отбелязва, че условията и 
конкретният размер на придобитите 
права и правни очаквания могат да 
бъдат променени, за да се намали 
финансовата тежест върху фонда; 
признава усилията на Парламента да 
направи това чрез допълнително 
увеличаване на пенсионната възраст 
и въвеждане на вноска от 5% от 
бившите членове на ЕП, които са 
предмет на текущо производство 
пред Съда;
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