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16.12.2014 A8-0067/31 

Изменение  31 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 85 в (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 85в. отново изисква да бъдат 

предложени строги правила, 

приложими спрямо всички членове на 

ЕП, чрез които да се гарантира, че 

при всички случаи надбавката за общи 

разноски е прозрачна и се използва 

единствено за целите, за които е 

предназначена, въз основа на 

действителните разходи и без да се 

допуска възстановяване на дублирани 

разходи; отправя искане да бъде 

разработена система, подлежаща на 

одитни процедури, съгласно която 

членовете на ЕП да трябва да 

докладват ежегодно на секретариата 

на Парламента за това как са 

използвали надбавката за общи 

разноски; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.12.2014 A8-0067/32 

Изменение  32 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 86 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 86а. счита, че Европейският 

парламент не следва да участва в 

музейни дейности; призовава 

финансирането за Дома на 

европейската история да бъде 

прекратено; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.12.2014 A8-0067/33 

Изменение  33 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 86 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 86б. призовава EuroparlTV да бъде 

закрита, тъй като гледаемостта й 

сред преките индивидуални 

ползватели е много ниска; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.12.2014 A8-0067/34 

Изменение  34 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 90 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 90а. настоява, че бюджетът за 

комуникации трябва да се използва 

само за осигуряване на фактическа 

информация за гражданите относно 

политиките на Съюза, и подчертава, 

че това важи и за дейностите в 

социалните медии; настоява, че 

всички действия, финансирани по 

този бюджетен ред, трябва да бъдат 

напълно прозрачни; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.12.2014 A8-0067/35 

Изменение  35 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 91 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 91а. счита, че субсидиите за 

европейските политически партии 

следва да бъдат замразени на 

равнището от 2013 г., тъй като 

европейските политически партии 

могат също така да бъдат 

финансирани от вноски от 

националните партии и със 

собствени средства; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.12.2014 A8-0067/36 

Изменение  36 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 93 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 93а. отново заявява позицията, че 

Европейската награда за 

журналистика е нецелесъобразна, и 

настоява тя да бъде премахната във 

възможно най-кратък срок; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/37 

Изменение  37 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0067/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 92 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 92а. отправя въпрос към 

администрацията дали дневната 

надбавка и надбавката за разстояние 

се отпускат за един и същ вид разходи 

и заявява, че в случаите, когато това 

е така, изплащането на надбавката 

за разстояние следва да бъде 

прекратено; 

Or. en 

 

 


