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22.4.2015 A8-0105/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 

Позоваване 2 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид новите правила 

относно защитата на лицата, които 

подават сигнали за нарушения, 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0105/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 

Позоваване 2 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид решението на Съда 

на публичната служба на 

Европейския съюз от 7 май 2013 г., 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0105/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 

Позоваване 2 в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид решението на 

Европейския омбудсман за 

приключване на разследването по 

собствена инициатива OI/1/2014/PMC 

относно подаването на сигнали за 

нарушения, 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0105/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 26 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26 а. подчертава, че Парламентът 

няма да толерира малтретиране на 

лицата, които подават сигнали за 

нарушения, сред собствения си 

персонал, нито в друга институция на 

Съюза, и отново потвърждава своя 

цялостен ангажимент за спазване на 

духа и буквата на нормативната 

уредба относно защитата на лицата, 

които подават сигнали за нарушения; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0105/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 26 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26 б. призовава настоящите органи на 

Комитета на регионите да се 

разграничат от определени предишни 

временни пропуски в това отношение, 

като по този начин потвърдят 

категоричния ангажимент на 

институцията по отношение на 

принципа и практиката на защита 

на лицата, които подават сигнали за 

нарушения; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0105/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 26 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26 в. призовава Комитета на 

регионите да се съобрази със 

заключенията в решението на Съда 

на публичната служба на 

Европейския съюз от 7 май 2013 г. и да 

изпълни незабавно и изцяло 

исканията на Европейския 

парламент, посочени в негово решение 

P5_TA(2004)0048 от януари 2004 г. 

Or. en 

 

 


