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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съжаление поради факта, че в съответните редове от бюджета за 
комуникации съгласно предложенията на Комисията не се споменава конкретно 
конференцията за бъдещето на Европа; счита, че следва да бъде предоставен 
бюджет специално за Конференцията за бъдещето на Европа, с подходящо 
финансиране, който да бъде в съответствие с целите, определени в позициите на 
Европейския парламент относно Конференцията за бъдещето на Европа1;

2. настоява за значително увеличаване на бюджетните кредити по бюджетен ред 
„Насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния 
живот на Съюза“ в съответствие с измененията, внесени от Парламента, към 
предложението на Комисията за създаване на програмата „Права и ценности“2;

3. приветства предложеното увеличение с 12% на бюджетните кредити за поети 
задължения и с 5% на бюджетните кредити за плащания, в сравнение с бюджета 
за 2020 година по ред „Изпълнителни и корпоративни комуникационни услуги“; 
предлага допълнително увеличение, което да позволява на Комисията да 
осъществява активно своята комуникационна дейност относно Бъдещето на 
Европа и да засили борбата срещу случаите на външна намеса и 
дезинформацията;

4. предлага увеличение по ред „Представителства на Комисията“ с цел активизиране 
на публичните дебати по въпроси, свързани с ЕС, за противодействие на 
дезинформацията, за проактивен диалог с гражданите и за осигуряване на 
допълнителни ресурси, за да се финансират дейностите в рамките на 
Конференцията за бъдещето на Европа; счита, че Парламентът следва също така 
да гарантира подходящи ресурси за своите бюра за връзка за тази цел; 

5. приветства предложеното увеличение с 35% на бюджетните кредити за поети 
задължения и с 24% на бюджетните кредити за плащания по ред 
„Комуникационни услуги за гражданите“; предлага допълнително увеличение с 
оглед на мащаба на комуникационните дейности, които ще бъдат необходими, в 
контекста на Конференцията за бъдещето на Европа; приканва Комисията да 
представи съответните предложения, в случай че са необходими допълнителни 
бюджетни кредити;

6. настоятелно призовава горепосочените увеличения на бюджета да послужат за 
постигането на конкретни резултати и качествена комуникация за гражданите; за 
да постигнат горепосочените бюджетни редове тези цели, следва да се 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_BG.html and 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_BG.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_BG.html
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оповестяват публично редовни прегледи на това по какъв начин са били 
използвани ресурсите и какво е тяхното въздействие.



AD\1212212BG.docx 5/6 PE654.031v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 1.9.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

22
6
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban 
González Pons, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Maite Pagazaurtundúa, Nikolaj 
Villumsen



PE654.031v02-00 6/6 AD\1212212BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22 +
GUE/NGL Helmut Scholz

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland

RENEW Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose

VERTS/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

6 -
ECR Geert Bourgeois, Jacek Saryusz Wolski

GUE/NGL Nikolaj Villumsen

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

0 0

Легенда на използваните знаци
+ : „за“
- :   „против“
0 :    „въздържал се“


