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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/22

Изменение 22
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 16

Предложение за резолюция Изменение

16. изразява съжаление, че не са 
предприети всички възможни действия 
в отговор на някои препоръки в 
резолюцията на Парламента за 
освобождаване от отговорност за 2018 г. 
и че в документа за последващите 
действия във връзка с освобождаването 
от отговорност не се посочват причини, 
обосноваващи това; подчертава, че 
генералният секретар следва да 
провежда редовни разисквания с 
комисията по бюджетен контрол на 
Парламента по въпроси, свързани с 
бюджета на Парламента и неговото 
изпълнение; счита, че тези разисквания 
следва да се провеждат през цялата 
годината, а не само по време на 
процедурата за освобождаване от 
отговорност;

16. изразява съжаление, че не са 
предприети всички възможни действия 
в отговор на някои препоръки в 
резолюцията на Парламента за 
освобождаване от отговорност за 2018 г. 
и че в документа за последващите 
действия във връзка с освобождаването 
от отговорност не се посочват причини, 
обосноваващи това; отправя искане 
към генералния секретар да предава 
на Бюрото всички искания за 
действия, включени в годишните 
резолюции за освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, да 
изготвя план за действие за 
изпълнение на препоръките, да 
проследява последващите действия и 
да включва резултатите от всичко 
това в годишните отчети за 
дейността; подчертава, че генералният 
секретар и заместник-председателят, 
отговарящ за бюджета, следва да 
провеждат редовни разисквания с 
комисията по бюджетен контрол на 
Парламента по въпроси, свързани с 
бюджета на Парламента и неговото 
изпълнение; счита, че тези разисквания 
следва да се провеждат през цялата 
годината, а не само по време на 
процедурата за освобождаване от 
отговорност; отново призовава 
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Бюрото да подобри прозрачността на 
своята процедура за вземане на 
решения, по-специално по отношение 
на своевременното публикуване на 
съответните документи и 
информация на своя уебсайт;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/23

Изменение 23
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 20

Предложение за резолюция Изменение

20. изразява съжаление от липсата на 
баланс между половете сред персонала 
на Бюрото; признава обаче 
положителното развитие в тази връзка и 
отчита новите цели; признава 
необходимостта от непрекъснат 
мониторинг по темата;

20. изразява съжаление от липсата на 
баланс между половете в 
ръководството на администрацията 
на Парламента; признава обаче 
положителното развитие в тази връзка и 
отчита новите цели; признава 
необходимостта от непрекъснат 
мониторинг по темата;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/24

Изменение 24
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 31 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

31a. отново потвърждава 
необходимостта от прилагане на 
разпоредбите на Правилника за 
длъжностните лица по отношение 
на крайния срок за кандидатстване за 
надбавка за пренастаняване на равни 
начала за всички категории 
служители; призовава ГД за 
персонала да разгледа по-специално 
случаите на бивши акредитирани 
парламентарни сътрудници, при 
които законният срок не е бил 
приложен правилно в края на 
парламентарния мандат през юли 
2019 г.;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/25

Изменение 25
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 33

Предложение за резолюция Изменение

33. приветства успешното 
завършване през 2019 г. на новата 
работна среда за членовете на ЕП в 
Брюксел и Страсбург; приветства факта, 
че обновяването на всички кабинети на 
членовете на ЕП в Брюксел (1 личен 
кабинет + 2 кабинета за служителите на 
всеки член на ЕП) и в Страсбург 
(1 личен кабинет + 1 кабинет за 
служителите на всеки член на ЕП) беше 
извършено за рекордно кратко време и 
приключено предсрочно, както и в 
рамките на предвидената за това сума в 
бюджета за ремонтни работи, и че 
разходите за ново обзавеждане, в това 
число за интегрираните ИТ решения, 
са по-малки от първоначално 
предвидените; отбелязва, че 
преразгледаният план за разпределение 
на кабинетите за членовете на ЕП и 
политическите групи се основава на 
най-ефикасното използване на 
наличното офис пространство; изразява 
съжаление, че този принцип е довел до 
това членове на някои политически 
групи да бъдат разпръснати в различни 
сгради и на различни етажи без никаква 
логическа връзка, като така се нарушава 
единството на политическите групи; 
изразява също така съжаление, че 
разпределянето на офисите на 
политическите групи е принудило някои 

33. приветства успешното 
завършване през 2019 г. на новата 
работна среда за членовете на ЕП в 
Брюксел и Страсбург; приветства факта, 
че обновяването на всички кабинети на 
членовете на ЕП в Брюксел (1 личен 
кабинет + 2 кабинета за служителите на 
всеки член на ЕП) и в Страсбург 
(1 личен кабинет + 1 кабинет за 
служителите на всеки член на ЕП) беше 
приключено предсрочно, както и в 
рамките на предвидената за това сума в 
бюджета за ремонтни работи; изразява 
съжаление обаче, че изричните и 
нееднократни препоръки на 
Парламента относно ненужното 
обновяване не бяха взети под 
внимание; отбелязва, че 
преразгледаният план за разпределение 
на кабинетите за членовете на ЕП и 
политическите групи се основава на 
най-ефикасното използване на 
наличното офис пространство; изразява 
съжаление, че този принцип е довел до 
това членове на някои политически 
групи да бъдат разпръснати в различни 
сгради и на различни етажи без никаква 
логическа връзка, като така се нарушава 
единството на политическите групи; 
изразява също така съжаление, че 
разпределянето на офисите на 
политическите групи е принудило някои 
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от тях да се преместят във външни 
сгради, които вече не са свързани с 
основните дейности на Парламента, и 
по този начин се създава структурно 
отделяне на служителите от членовете 
на ЕП; отбелязва, че сградата „Трев 1“ е 
зле обезпечена откъм услуги и следва 
приоритетно да бъдат намерени 
решения за свързването ѝ с основните 
сгради;

от тях да се преместят във външни 
сгради, които вече не са свързани с 
основните дейности на Парламента, и 
по този начин се създава структурно 
отделяне на служителите от членовете 
на ЕП; отбелязва, че сградата „Трев 1“ е 
зле обезпечена откъм услуги и следва 
приоритетно да бъдат намерени 
решения за свързването ѝ с основните 
сгради;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/26

Изменение 26
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 35

Предложение за резолюция Изменение

35. изразява съжаление за липсата на 
система, осигуряваща възможност на 
членовете, които временно отсъстват по 
основателни причини, като родителски 
отпуск или дългосрочен отпуск по 
болест или отпуск за полагане на грижи, 
да продължат да изпълняват основните 
си задължения и преди всичко да се 
изказват по време на разискванията и да 
гласуват; призовава Бюрото да проучи 
възможностите за продължаване на 
улесняването на участието от 
разстояние и за осигуряване на 
заместник на член на ЕП, независимо от 
това дали е мъж или жена, в родителски 
отпуск и в гореспоменатите случаи;

35. изразява съжаление за липсата на 
система, осигуряваща възможност на 
членовете, които временно отсъстват по 
основателни причини, като родителски 
отпуск или дългосрочен отпуск по 
болест или отпуск за полагане на грижи, 
да продължат да изпълняват основните 
си задължения и преди всичко да се 
изказват по време на разискванията и да 
гласуват; счита, че това противоречи 
на основните ценности на Съюза, тъй 
като предполага, че гласуването за 
жена кандидат може да доведе до 
временна липса на представителство; 
призовава Бюрото да проучи 
възможностите за продължаване на 
улесняването на участието от 
разстояние и за осигуряване на 
заместник на член на ЕП, независимо от 
това дали е мъж или жена, в родителски 
отпуск и в гореспоменатите случаи; 
призовава Съвета да измени член 6 от 
Акта за избиране на членове на 
Европейския парламент чрез преки 
всеобщи избори (Акта за избиране на 
членове на ЕП) с цел да се коригира 
това положение, засягащо с 
родителския отпуск; призовава 
Бюрото да направи съответно 
изменение на Правилника за 
дейността на Парламента;
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/27

Изменение 27
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 36 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

36 a. отбелязва, че споразумението 
между Парламента, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите донесе 
финансови и административни ползи, 
които допринасят за доброто 
финансово управление на 
съответните институции; отново 
заявява обаче, че според комитетите 
това споразумение е небалансирано и 
не е било спазено от Парламента в 
неговата цялост; счита, че при 
удължаването или преразглеждането 
на настоящото споразумение трябва 
да се решат всички нерешени въпроси; 
отправя искане към съответните 
институции да докладват съвместно 
на комисията по бюджетен контрол 
за споразумението и текущото му 
преразглеждане;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/28

Изменение 28
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 50

Предложение за резолюция Изменение

50. подчертава, че всички нови 
решения, които се вземат по 
отношение на парламентарната 
подкрепа за мисията на Европейския 
съюз към АСЕАН в Джакарта, 
делегацията на Европейския съюз към 
Африканския съюз в Адис Абеба и 
делегацията на Европейския съюз в 
Организацията на обединените нации в 
Ню Йорк, трябва да се основават на 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите; отбелязва, че генералният 
секретар възнамерява да въведе 
измерими показатели за оценка на 
годишното изпълнение съгласно 
рамката на стратегическото планиране, 
мониторинга и цикъла на докладване на 
Парламента;

50. припомня вече изразената 
миналата година загриженост по 
повод решението на Бюрото от 11 
февруари 2019 г. относно 
парламентарната подкрепа за мисията 
на Европейския съюз към АСЕАН в 
Джакарта, делегацията на Европейския 
съюз към Африканския съюз в Адис 
Абеба и делегацията на Европейския 
съюз в Организацията на обединените 
нации в Ню Йорк; подчертава, че всяко 
ново решение трябва да се основава на 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите и отново заявява, че предвид 
специфичния характер на тази 
парламентарна подкрепа, на 
комисията по бюджетен контрол на 
Парламента следва да се предоставя 
съответната подробна информация; 
изразява съжаление, че все още не са 
създадени измерими показатели за 
оценка на годишното изпълнение 
съгласно рамката на стратегическото 
планиране, мониторинга и цикъла на 
докладване на Парламента; отправя 
искане към генералния секретар 
спешно да извърши тази оценка и да я 
представи на комисията по бюджети 
и комисията по бюджетен контрол 
на Парламента, когато стане готова;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/29

Изменение 29
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 54

Предложение за резолюция Изменение

54. отбелязва, че преразгледаният 
Правилник за изплащане на 
финансовите вноски за групи 
посетители под патронаж влезе в сила 
на 1 януари 2017 г.; припомня, че 
съгласно принципа за недопускане на 
печалба, залегнал в тези правила, 
ръководителите на групи имат 
задължението да върнат евентуално 
неизползвана част от финансовата 
вноска след проверка на финансова 
декларация от службите на Парламента; 
изисква по-голяма увереност, че 
управлението на групите посетители 
под патронаж е в строго съответствие с 
приложимите правила, включително с 
процеса на възстановяване на разходи, 
свързани с посетителите с увреждания;

54. отбелязва, че преразгледаният 
Правилник за изплащане на 
финансовите вноски за групи 
посетители под патронаж влезе в сила 
на 1 януари 2017 г.; припомня, че 
съгласно принципа за недопускане на 
печалба, залегнал в тези правила, 
ръководителите на групи имат 
задължението да върнат евентуално 
неизползвана част от финансовата 
вноска след проверка на финансова 
декларация от службите на Парламента; 
търси по-голяма увереност, че 
управлението на групите посетители 
под патронаж е в строго съответствие с 
приложимите правила, включително с 
процеса на възстановяване на разходи, 
свързани с посетителите с увреждания; 
отново призовава за премахване на 
възможността за определяне на 
акредитирани парламентарни 
сътрудници за ръководители на групи, 
като по този начин финансовата 
отговорност за посещенията под 
патронаж се делегира изцяло на член 
на групата или на професионалисти, 
т.е. на платежни посредници или 
пътнически агенции;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.4.2021 A9-0044/30

Изменение 30
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 71

Предложение за резолюция Изменение

71. посочва неотдавнашните 
съобщения в медиите, че 
термокамерите, които се използват в 
помещенията на Парламента за 
измерване на температурата на всички 
лица, които влизат в Парламента, са 
произведени от „Hikvision“ – дружество, 
което внася и произвежда камери от 
провинция Синдзян в Китай5; припомня, 
че дружеството „Hikvision “ беше 
обвинено в предоставяне на оборудване 
за наблюдение на лагери за интерниране 
в тази провинция6; отбелязва, че 
съществува неприемлив риск 
„Hikvision“ да допринася за 
извършването на сериозни нарушения 
на правата на човека чрез своята 
дейност в Синдзян; припомня, че 
Парламентът присъди наградата 
„Сахаров“ за 2019 г. за свобода на 
мисълта на Илхам Тохти за усилията му 
за защита на правата на уйгурите в 
Китай; счита за неприемливо поради 
това използването на термокамери на 
този доставчик в помещенията на 
Парламента; призовава генералния 
секретар да прекрати договора с 
„Hikvision“ и да премахне всички негови 
термокамери от помещенията на 
Парламента; подчертава, че е 
необходимо в бъдеще Бюрото да бъде 
по-внимателно при избора на 

71. посочва неотдавнашните 
съобщения в медиите, че 
термокамерите, които се използват в 
помещенията на Парламента за 
измерване на температурата на всички 
лица, които влизат в Парламента, са 
произведени от „Hikvision“ – дружество, 
което внася от Китай и произвежда 
камери за провинция Синдзян в Китай5; 
припомня, че дружеството „Hikvision “ 
беше обвинено в предоставяне на 
оборудване за наблюдение на лагери за 
интерниране в тази провинция6; 
отбелязва, че съществува неприемлив 
риск „Hikvision“ да допринася за 
извършването на сериозни нарушения 
на правата на човека чрез своята 
дейност в Синдзян; припомня, че 
Парламентът присъди наградата 
„Сахаров“ за 2019 г. за свобода на 
мисълта на Илхам Тохти за усилията му 
за защита на правата на уйгурите в 
Китай; счита за неприемливо поради 
това използването на термокамери на 
този доставчик в помещенията на 
Парламента; призовава генералния 
секретар да прекрати договора с 
„Hikvision“ и да премахне всички негови 
термокамери от помещенията на 
Парламента; подчертава, че е 
необходимо в бъдеще 
администрацията да бъде по-
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доставчици на оборудване; внимателна при избора на доставчици 
на оборудване;

_________________ _________________
5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989
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22.4.2021 A9-0044/31

Изменение 31
Лара Волтерс
от името на групата S&D

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 74

Предложение за резолюция Изменение

74. отбелязва незабавните мерки, 
одобрени от Бюрото на заседанието му 
от 22 юли 2020 г., които включват 
кампания за информираност, защита на 
ценно ИТ оборудване, предварително 
уведомяване за ремонтни дейности и 
осигуряването на отделни главни 
ключове за всеки етаж и стриктно 
ограничаване на тяхното 
разпространение; очаква Парламентът 
да разгледа дългосрочни мерки за 
предотвратяване на кражбите, 
включително, наред с предложените, 
въвеждане на различни нива на права на 
достъп в рамките на помещенията на 
Парламента, увеличено покритие на 
системата за видеонаблюдение (CCTV) 
и допълнителни действия, свързани с 
политиката за управление на ключовете, 
в т.ч. възможността за инсталиране на 
електронни ключалки на вратите, като 
надлежно се вземе предвид 
необходимата пропорционалност между 
нужните инвестиции и действителната 
стойност на откраднатите вещи, както и 
опазването на неприкосновеността на 
личния живот;

74. отбелязва незабавните мерки, 
одобрени от Бюрото на заседанието му 
от 22 юли 2020 г., които включват 
кампания за повишаване на 
осведомеността, защита на ценно ИТ 
оборудване, предварително уведомяване 
за ремонтни дейности и осигуряване на 
отделни главни ключове за всеки етаж и 
стриктно ограничаване на тяхното 
разпространение; изразява обаче 
несъгласието си с конкретните 
послания и общия тон на кампанията 
за повишаване на осведомеността 
срещу кражбите в сградите на 
Парламента, тъй като тя като че ли 
обвинява членовете и служителите 
на ЕП, вместо да разпространява 
практически препоръки относно 
сигурността; очаква Парламентът да 
разгледа дългосрочни мерки за 
предотвратяване на кражбите, 
включително, наред с предложените, 
въвеждане на различни нива на права на 
достъп в рамките на помещенията на 
Парламента, увеличено покритие на 
системата за видеонаблюдение (CCTV) 
и допълнителни действия, свързани с 
политиката за управление на ключовете, 
в т.ч. възможността за инсталиране на 
електронни ключалки на вратите, като 
надлежно се вземе предвид 
необходимата пропорционалност между 
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нужните инвестиции и действителната 
стойност на откраднатите вещи, както и 
опазването на неприкосновеността на 
личния живот;
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