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Изменение  2 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0105/2015 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комитет на регионите 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. отбелязва със загриженост 

съществуващите огромни различия 

между отделните институции по 

отношение на разходите за писмен 

превод; изисква следователно 

междуинституционалната работна 

група по писмените преводи да 

определи причините за въпросните 

различия и да предложи решения за 

преодоляването им и за 

хармонизиране на разходите за 

писмен превод, без да се накърняват 

по никакъв начин качеството и 

езиковото многообразие; счита, че с 

оглед на тази цел работната група 

следва да поднови сътрудничеството 

между институциите за споделяне на 

най-добри практики и резултати и за 

определяне на областите, в които би 

могло да се задълбочи 

сътрудничеството между 

институциите или да се укрепят 

споразуменията между тях; счита, 

че работната група следва да има за 

цел също изготвянето на уеднаквена 

методология за отчитане на 

разходите за писмен превод за всички 

институции, така че да се опростят 

анализът и съпоставката на 

разходите; призовава работната 

група да представи резултатите от 
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своята работа преди края на 2015 г.; 

призовава всички институции да 

участват активно в работата на 

междуинституционалната работна 

група; изтъква особеното значение на 

запазването на езиковото 

многообразие в институциите с цел 

гарантиране на равно третиране и 

равни възможности за всички 

граждани на Съюза; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0105/3 

Изменение  3 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0105/2015 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комитет на регионите 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. изисква подробна информация 

относно резултатите от 

средносрочния преглед и очаква 

оценката да включва също съвместна 

оценка на бюджетните икономии, 

реализирани благодарение на 

споразумението за сътрудничество; 

Or. en 

 

 

 


