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28.4.2015 A8-0144/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. счита, че Парламентът следва да 

служи като пример, като полага 

специални усилия във връзка с размера 

на своя бюджет и степента на 

увеличение на разходите в сравнение с 

2015 г.; подчертава, че бюджетът за 

2016 г. следва да се постави на 

реалистична основа и да съответства на 

принципите на бюджетна дисциплина и 

добро финансово управление; 

6. счита, че Парламентът следва да 

служи като пример, като полага 

специални усилия във връзка с размера 

на своя бюджет и не увеличава 

равнището на разходите в сравнение с 

2015 г.; подчертава, че бюджетът за 

2016 г. следва да се постави на 

реалистична основа и да съответства на 

принципите на бюджетна дисциплина и 

добро финансово управление; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че следва да се осигурят 

достатъчно ресурси, за да могат 

членовете на Парламента да изпълняват 

своя мандат и Парламентът да 

упражнява всички свои правомощия; 

подчертава, че трябва да бъдат покрити 

законово установените задължителни 

разходи, необходими за 2016 г.; 

8. подчертава, че следва да се осигурят 

достатъчно ресурси, за да могат 

членовете на Парламента да изпълняват 

своя мандат и Парламентът да 

упражнява всички свои правомощия, но 

счита, че увеличаването на 

надбавката за парламентарни 

сътрудници е нецелесъобразно; 

подчертава, че трябва да бъдат покрити 

законово установените задължителни 

разходи, необходими за 2016 г.; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. изразява съжаление във връзка с 

огромното увеличение на 

финансирането за европейските 

политически партии и фондации; 

счита, че този бюджетен ред не е 

приоритет, а само начин за 

прахосване на парите на 

данъкоплатците от ЕС; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. счита, че общото увеличение на 

разходите в бюджета на Парламента за 

2016 г., в сравнение с 2015 г., следва да 

се определя от следните два фактора: 

10. счита, че не е необходимо да се 

увеличават разходите в бюджета на 

Парламента за 2016 г. в сравнение с 

2015 г.; 

i) процента на увеличение на 

текущите разходи, който не може да 

превишава 1,6%; 

 

ii) равнището на извънредните 

разходи, необходими през 2016 г. за 

повишаване на сигурността на 

сградите на Европейския парламент и 

киберсигурността в Брюксел, в размер 

на най-много 15 милиона евро; 

 

подчертава, че за тази цел са 

необходими икономии в други 

области; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. определя равнището на своите 

текущи/оперативни разходи за 2016 г. 

на 1 823 648 600 EUR, което съответства 

на увеличение от 1,6% спрямо бюджета 

за 2015 г., и добавя към своя проект на 

бюджетна прогноза изключителните 

извънредни разходи в размер на 

15 милиона евро, поискани за 2016 г. с 

оглед повишаване на сигурността на 

сградите на Парламента в Брюксел, 

както и киберсигурността на 

институцията; 

12. определя равнището на своите 

разходи за 2016 г. на 1 794 929 112 EUR, 

което съответства на бюджета за 2015 г., 

и счита, че изключителните 

извънредни разходи в размер на 

15 милиона евро, поискани за 2016 г. с 

оглед повишаване на сигурността на 

сградите на Парламента в Брюксел, 

както и киберсигурността на 

институцията, следва да бъдат 

осигурени чрез икономии по други 

бюджетни редове; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. счита, че Парламентът трябва да 

разполага с модерни и високоефективни 

работни пространства за членовете и 

служителите на ЕП; 

20. счита, че Парламентът трябва да 

разполага с модерни и високоефективни 

работни пространства за членовете и 

служителите на ЕП; приканва при все 

това да не се взима ненужно решение, 

свързано с големи разходи, преди да се 

осъществи задълбочен анализ на 

разходната ефективност; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. призовава генералния секретар да 

докладва на комисията по бюджети 

относно оценката на предизборната 

кампания за парламентарните избори 

през 2014 г., както и относно 

ефективността на комуникационните 

мерки на Парламента, насочени към 

широката общественост; 

28. призовава генералния секретар да 

докладва на комисията по бюджети 

относно оценката на предизборната 

кампания за парламентарните избори 

през 2014 г., както и относно 

ефективността на комуникационните 

мерки на Парламента, насочени към 

широката общественост; припомня 

своята загриженост относно 

използването на публични средства за 

такива пропагандни кампании; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава Бюрото да извърши 

независима оценка на първата Среща на 

европейската младеж преди 

организирането на втора такава проява; 

30. призовава Бюрото да извърши 

независима оценка на първата и 

скъпоструваща Среща на европейската 

младеж преди организирането на втора 

такава проява; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. отбелязва, че откриването на 

Дома на европейската история е 

планирано за 2016 г.; призовава 

генералния секретар да представи 

пред комисията по бюджети 

своевременно преди четенето на 

Парламента през есента на 2015 г. 

актуализиран бюджетен план за 

следващите пет години за 

оперативните разходи и разходите за 

функциониране, предвидени за Дома 

на европейската история още от 

неговото откриване, включително 

участието на Комисията; припомня, 

че в бюджета за 2014 г. беше създаден 

нов бюджетен ред 16 03 04 „Дом на 

европейската история“ в раздел III 

от бюджета на Съюза във връзка с 

участието на Комисията в 

оперативните разходи за Дома на 

европейската история; 

31. счита, че Домът на европейската 

история не е необходим предвид 

Парламентариума, в който вече е 

предвидена отделна секция, посветена 

на историята на европейската 

интеграция;  призовава следователно 

генералния секретар да разгледа 

алтернативни решения за сграда 

„Ийстмън“ и да изостави проекта за 

Дом на европейската история; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0144/2015 

Жерар Дьопре 

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. приветства предложението за 

подсилване на състава на 

секретариатите на парламентарните 

комисии, за да могат членовете на ЕП да 

получават необходимата им помощ в 

процеса на упражняване на контрол, по-

специално в рамките на 

парламентарните комисии, които 

работят понастоящем или ще работят в 

бъдеще по най-голям брой актове за 

изпълнение и делегирани актове; 

35. приветства предложението за 

подсилване на състава на 

секретариатите на парламентарните 

комисии, за да могат членовете на ЕП да 

получават необходимата им помощ в 

процеса на упражняване на контрол, по-

специално в рамките на 

парламентарните комисии, които 

работят понастоящем или ще работят в 

бъдеще по най-голям брой актове за 

изпълнение и делегирани актове; 

подчертава, че при всички случаи 

подсилването следва да се 

осъществява единствено чрез 

преразпределяне на персонал; 

Or. en 

 

 


