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Изменение 1
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за решение1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. освобождава от отговорност 
генералния секретар на Европейския 
икономически и социален комитет във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския икономически и социален 
комитет за финансовата 2018 година;

1. освобождава от отговорност/не 
освобождава от отговорност 
генералния секретар на Европейския 
икономически и социален комитет във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския икономически и социален 
комитет за финансовата 2018 година;

Or. en

Изменение 2
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва, че в новата структура 
на Комитета, въведена от 1 януари 2020 
г., правната служба e прикрепена пряко 
към генералния секретар с цел да се 
повиши нейната видимост и 
въздействие; приветства факта, че беше 
засилен правния капацитет в отдела по 
условията на труд на членовете, за да се 
даде възможност за разглеждане на 
конкретни въпроси във връзка със 
статута на членовете; отбелязва някои 
мнения относно освобождаването на 
специализирания персонал, 
включително на персонала, който е част 
от правната служба, от политиката за 
мобилност на Комитета;

4. отбелязва, че в новата структура 
на Комитета, въведена от 1 януари 2020 
г., правната служба e прикрепена пряко 
към генералния секретар, като 
декларираните цели са да се увеличи 
видимостта и въздействието на 
правната служба и да ѝ се даде 
възможност да предоставя правна 
подкрепа на хоризонтална основа; 
приема за сведение обосновката, 
предоставена от Комитета, но 
изразява загриженост, че 
автономността и пълната 
независимост на правната служба 
могат да бъдат засегнати; призовава 
Комитета да гарантира, че правната 
служба участва официално и 
системно по най-важните въпроси в 
рамките на Комитета, като 
решението дали да се консултират с 
нея не се оставя на различните 
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служби; приветства факта, че беше 
засилен правния капацитет в отдела по 
условията на труд на членовете, за да се 
даде възможност за разглеждане на 
конкретни въпроси във връзка със 
статута на членовете; отбелязва някои 
мнения относно освобождаването на 
специализирания персонал, 
включително на персонала, който е част 
от правната служба, от политиката за 
мобилност на Комитета и го призовава 
да докладва за заключенията от този 
процес на органа за освобождаване от 
отговорност;

Or. en

Изменение 3
Исабел Гарсия Муньос, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подкрепя искането на Комитета 
да засили всички усилия за спазване на 
съдържанието на споразумението за 
сътрудничество между Парламента и 
Комитета в неговата цялост, 
включително разпоредбата на 
Комитета да бъдат предоставени 
достатъчно средства за възлагането 
на преводи на външни изпълнители, 
така че да се компенсират 
длъжностите, прехвърлени към 
Парламента;

6. одкрепя искането на Комитета да 
засили всички усилия за спазване на 
съдържанието на споразумението за 
сътрудничество между Парламента и 
Комитета в неговата цялост; отново 
припомня, че това споразумение не 
балансирано, що се отнася до 
Комитета; счита, че тези 
обстоятелства не съответстват на 
критериите за като цяло разумно и 
добро финансово управление и следва 
да бъдат взети предвид при 
договарянето на ново споразумение;

Or. en

Изменение 4
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 7
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Предложение за резолюция Изменение

7. припомня, че в своите доклади 
OLAF заключава, че високопоставен 
член на ЕИСК е отговорен за 
действията на тормоз спрямо двама 
служители, неуместно поведение 
(сериозно нарушение) по отношение на 
член на Комитета и на член на 
персонала, както и на неправомерно 
поведение спрямо други служители, 
които работят в секретариата;

7. припомня, че в доклада си от 
януари 2020 г. OLAF заключава, че 
тогавашният председател на група 
I на Комитета е отговорен за 
действията на тормоз спрямо двама 
служители, неуместно поведение 
(сериозно нарушение) по отношение на 
член на Комитета и на член на 
персонала, както и на неправомерно 
поведение спрямо други служители, 
които работят в секретариата на група I;

Or. en

Изменение 5
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. припомня, че OLAF стигна до 
заключението, че съответният член е 
извършил нарушения на задълженията, 
произтичащи от Правилника за 
дейността на Комитета и неговия кодекс 
за поведение; припомня, че OLAF 
препоръчва Комитетът да инициира 
подходящите процедури по отношение 
на съответния член, както е предвидено 
в член 8, четвърта част от Правилника за 
дейността на Комитета, и да предприеме 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на всякакви други 
случаи на тормоз от страна на 
съответния член на работното място;

8. припомня, че OLAF стигна до 
заключението, че тогавашният 
председател на група група I е 
извършил нарушения на задълженията, 
произтичащи от Правилника за 
дейността на Комитета и неговия кодекс 
за поведение; припомня, че OLAF 
препоръчва Комитетът да инициира 
подходящите процедури по отношение 
на съответния член, както е предвидено 
в член 8, четвърта част от Правилника за 
дейността на Комитета, и да предприеме 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на всякакви други 
случаи на тормоз от страна на 
съответния член на работното място;

Or. en

Изменение 6
Исабел Гарсия Муньос, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган
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Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. изразява съжаление, че няколко 
служители са претърпели психически 
тормоз от тогавашния председател 
на група I за необосновано дълъг 
период от време; изразява съжаление, 
че мерките за борба с тормоза, 
предприети в рамките на Комитета, 
не успяха да се справят и да 
коригират този случай по-рано 
поради високия пост, заеман от 
съответния член; изразява 
съжаление, че до приключването на 
празследването от страна на OLAF 
може да се каже, че мерките, 
предприети за защита на жертвите, 
бяха импровизирани и недостатъчни, 
особено с оглед на решението по дело 
F-50/151a, FS с/у Европейския 
икономически и социален комитет 
(ЕИСК), което трябваше да послужи 
за урок на Комитета; отбелязва със 
загриженост, че недостатъците на 
вътрешното производство доведоха 
до бездействие от страна на 
администрацията на Комитета, 
което се изрази в нарушение на 
задължението за полагане на грижа и 
наложи докладването пред OLAF; 
призовава Комитета да вземе това 
предвид в рамките на предприетото 
преразглеждане на съответните 
решения;
_________________
1a Решение на Съда на публичната 
служба на Европейския съюз (трети 
състав) от 12 май 2016 г., 
FS/Европейски икономически и 
социален комитет (ЕИСК), F-50/15 
ECLI:EU:F:2016:119.

Or. en
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Изменение 7
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва, че Бюрото на 
Комитета с мнозинство е взело решение 
да поиска от съответния член да се 
откаже от задълженията си и да оттегли 
кандидатурата си за длъжността 
председател на Комитета; отбелязва, че 
Бюрото е освободило съответния член 
от всички дейности, включващи 
управлението или администрацията на 
персонала; отбелязва, че Бюрото 
възложи на генералния секретар да 
предприеме необходимите стъпки, за да 
гарантира, че в случай на започване на 
производство от прокурора срещу 
съответния член, Комитетът ще се 
конституира като граждански ищец по 
тези производства; отбелязва, че Бюрото 
възложи на генералния секретар да 
уведоми OLAF и Парламента за това 
решение; отбелязва, че това решение 
може, по целесъобразност, да бъде 
съобщено и на други институции или 
органи на държавите членки;

10. отбелязва, че Бюрото на 
Комитета с мнозинство е взело решение 
да поиска от съответния член да се 
откаже от задълженията си като 
председател на група I и да оттегли 
кандидатурата си за длъжността 
председател на Комитета; отбелязва, че 
Бюрото е освободило съответния член 
от всички дейности, включващи 
управлението или администрацията на 
персонала; отбелязва, че Бюрото 
възложи на генералния секретар да 
предприеме необходимите стъпки, за да 
гарантира, че в случай на започване на 
производство от прокурора срещу 
съответния член, Комитетът ще се 
конституира като граждански ищец по 
тези производства; отбелязва, че Бюрото 
възложи на генералния секретар да 
уведоми OLAF и Парламента за това 
решение; отбелязва, че това решение 
може, по целесъобразност, да бъде 
съобщено и на други институции или 
органи на държавите членки;

Or. en

Изменение 8
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. отбелязва със загриженост, че 
не беше възможно решението на 
Бюрото на Комитета относно 
тогавашния президент на I група да 
бъде изпълнено изцяло чрез 
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вътрешната процедура на Комитета; 
отбелязва, че въпросният член реши 
да оттегли кандидатурата си за 
длъжността председател на 
Комитета почти четири месеца след 
решението на Бюрото и то само по 
своя собствена инициатива; 
отбелязва със загриженост, че 
въпреки констатациите на OLAF и 
решението на Бюрото, съответният 
член е в състояние да наложи волята 
си и да продължи да бъде председател 
на група I до края на мандата; 
призовава Комитета да извърши 
преразглеждане на Правилника за 
дейността на Комитета и на кодекса 
за поведение, за да се избегнат такива 
ситуации в бъдеще;

Or. en

Изменение 9
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че OLAF е отнесла 
случая до белгийските органи и че 
белгийският прокурор започва съдебно 
производство срещу съответния член, 
тъй като психическият тормоз може да 
бъде преследван съгласно белгийското 
законодателство; отбелязва, че на 
следващата пленарна сесия на 
Комитета е планирано да се вземе 
решение дали следва да бъде снет 
имунитета на съответния член;

11. отбелязва, че OLAF е отнесла 
случая до белгийските органи и че 
белгийският прокурор започва съдебно 
производство срещу съответния член, 
тъй като психическият тормоз може да 
бъде преследван съгласно белгийското 
законодателство; отбелязва, че на 
заседанието си от юли 2020 г. 
пленарната сесия на Комитета взе 
решение да снеме имунитета на 
върпсния член, за да позволи на 
белгийския прокурор да продължи със 
съдебното производство;

Or. en

Изменение 10
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Исабел Гарсия Муньос, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11a. посочва, че нарушенията на 
Комитета по този случай са довели 
до материални загуби на публични 
средства във връзка с произтеклите 
от него правни услуги, отпуски по 
болест, защита на жертвите, 
намалена производителност, 
заседания на Бюрото и други органи и 
т.н.;  следователно счита, че това е 
повод за загриженост по отношение 
на отчетността, бюджетния 
контрол и доброто управление на 
човешките ресурси в институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза; в този смисъл припомня, че в 
Специален доклад № 13/2019 на 
Европейската сметна палата 
„Етичните рамки на одитираните 
институции на ЕС — възможности 
за подобрение“ се заявява, че 
етичното поведение по отношение на 
публичните дела допринася за по-
стабилно финансово управление и 
повишено обществено доверие, както 
и че всяко неетично поведение на 
служители и членове на 
институциите и органите на 
Европейския съюз привлича силен 
обществен интерес и намалява 
доверието в институциите на ЕС;

Or. en

Изменение 11
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 11 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение
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11б. изразява удивлението си от 
факта, че на уебсайта на Комитета е 
публикувано изявление от страна на 
съответния член в качеството му на 
председател на група I, което в 
действителност представлява 
свидетелски показания за лична 
самозащита, с утежняващия фактор, 
че делата вече са висящи или се 
очакват от съдебните органи на 
Съюза и от белгийските органи; 
изразява дълбоко съжаление, че 
разногласията между 
председателството на Комитета и 
председателството на група I се 
оповестяват публично по този начин, 
което има висока цена за 
репутацията на институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза и доверието в тях;

Or. en

Изменение 12
Моника Холмайер, Томаш Здеховски, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Виола 
фон Крамон-Таубадел , Исабел Гарсия Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. изисква от Комитета да 
информира органа по освобождаване 
от отговорност относно всички 
текущи разследвания на OLAF и 
започването на нови разследвания на 
OLAF по отношение на членове или 
служители на Комитета във връзка с 
тормоз или други проблеми;

Or. en

Изменение 13
Исабел Гарсия Муньос, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган



AM\1212965BG.docx 11/14 PE657.305v01-00

BG

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. припомня, че разпоредбите на 
Правилника за длъжностните лица не са 
приложими за членовете на Комитета, 
тъй като те не са служители, а са 
назначени за членове на Комитета; 
приветства факта, че Комитетът е готов 
да обмисли по-нататъшни подобрения в 
своята система въз основа на своя 
опит, като например действия за 
повишаване на осведомеността, 
включително обучения, които да 
бъдат предоставени на членовете;

13. отбелязва, че разпоредбите на 
Правилника за длъжностните лица не са 
приложими за членовете на Комитета, 
тъй като те не са служители, а са 
назначени за членове на Комитета; 
отбелязва, че това обстоятелство не 
е попречило на други институции, 
органи, служби и агенции на Съюза да 
имат специфични, адекватни и 
полезни правила, приложими за 
техните членове;  в този смисъл 
припомня например, че член 8, част 4 
от Кодекса за поведение на Комитета 
на регионите забранява на члена на 
Комитета, извършил нарушението, 
да бъде избиран за мандатна 
длъжност в Комитета, а ако той 
вече заема такива длъжности, 
предвижда освобождаването му от 
тях; приветства факта, че Комитетът е 
готов да обмисли по-нататъшни 
подобрения в своята система след 
размисъл, който продължава вече 
повече от две години; счита, че това е 
необосновано дълъг период от време;  
изразява съжаление, че след 
гореспоменатия период Комитетът е 
в състояние да предложи единствено 
мерки за повишаване на осведомеността 
и обучение на членовете, въпреки 
ясната необходимост от 
допълнителни мерки, както е 
посочено в доклада на Европейския 
омбудсман относно достойнството 
на работното място в 
институциите и агенциите на ЕС 
(SI/2/2018/AMF) и в препоръките на 
Парламента;

Or. en

Изменение 14
Моника Холмайер, Томаш Здеховски, Оливие Шастел, Микулаш Пекса, Виола 
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фон Крамон-Таубадел , Исабел Гарсия Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. изисква от Комитета да 
информира органа по освобождаване 
от отговорност относно 
процедурите и процесите, които 
Комитетът е започнал или 
възнамерява да проведе, относно 
начина, по който в бъдеще ще бъдат 
избегнати случаите на тормоз или 
подобни въпроси по отношение на 
персонала, за да се гарантира, че няма 
да се повтарят подобни достойни за 
съжаление явления, които причиниха 
отрицателен публичен отзвук и 
увредиха репутацията на Комитета;

Or. en

Изменение 15
Исабел Гарсия Муньос, Микулаш Пекса, Люк Минг Фланаган

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. горещо приветства размисъла на 
Комитета, който ще доведе до 
изготвянето на подробен план за 
действие за засилване на политиката на 
нулева толерантност към тормоза в 
Комитета; приветства и подкрепя 
настоящия пакет за преразглеждане 
относно тормоза, подаването на сигнали 
за нередности и дисциплинарните 
процедури, който допълнително ще 
подобри механизмите, позволяващи 
на служителите да подават 
официални жалби за тормоз, както и 
устойчивостта на съответните 
правни структури; приветства 
създаването на работна група, която да 

15. горещо приветства размисъла на 
Комитета, който ще доведе до 
изготвянето на подробен план за 
действие за засилване на политиката на 
нулева толерантност към тормоза в 
Комитета; приветства и подкрепя 
настоящия пакет за преразглеждане 
относно тормоза, подаването на сигнали 
за нередности и дисциплинарните 
процедури; при все това припомня, че 
КОмитетът докладва пред 
Парламента за този процес от 
години, но едва сега изглежда, че се 
вземат конкретни мерки; приветства 
създаването на работна група, която да 
включва представители на 
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включва представители на 
администрацията и на комитета по 
персонала с цел събиране на възможно 
най-широк принос за внасянето на 
подобрения;

администрацията и на комитета по 
персонала с цел събиране на възможно 
най-широк принос за внасянето на 
подобрения; изразява разочарование, 
че през последните години 
Комитетът е постигнал минимален 
напредък въпреки конкретните 
препоръки на Парламента, в които 
Комитетът настоятелно се 
призовава да въведе правила и 
процедури относно членовете, 
замесени в случаи на тормоз;

Or. en

Изменение 16
Давид Лега

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. горещо приветства размисъла на 
Комитета, който ще доведе до 
изготвянето на подробен план за 
действие за засилване на политиката на 
нулева толерантност към тормоза в 
Комитета; приветства и подкрепя 
настоящия пакет за преразглеждане 
относно тормоза, подаването на сигнали 
за нередности и дисциплинарните 
процедури, който допълнително ще 
подобри механизмите, позволяващи на 
служителите да подават официални 
жалби за тормоз, както и устойчивостта 
на съответните правни структури; 
приветства създаването на работна 
група, която да включва представители 
на администрацията и на комитета по 
персонала с цел събиране на възможно 
най-широк принос за внасянето на 
подобрения;

15. горещо приветства размисъла на 
Комитета, който ще доведе до 
изготвянето на подробен план за 
действие за засилване на политиката на 
нулева толерантност към тормоза в 
Комитета, за да се гарантира, че 
такова поведение няма да бъде 
толерирано при никакви 
обстоятелства; приветства и подкрепя 
настоящия пакет за преразглеждане 
относно тормоза, подаването на сигнали 
за нередности и дисциплинарните 
процедури, който допълнително ще 
подобри механизмите, позволяващи на 
служителите да подават официални 
жалби за тормоз, както и устойчивостта 
на съответните правни структури; 
приветства създаването на работна 
група, която да включва представители 
на администрацията и на комитета по 
персонала с цел събиране на възможно 
най-широк принос за внасянето на 
подобрения;

Or. sv
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