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28.4.2015 A8-0144/13 

Изменение  13 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. отбелязва, че трансферът в края 

на годината на бюджетни кредити 

от изминалата година възлизаше на 

сумата от 71,5 милиона евро, което 

съответства на 4% от общия 

бюджет; счита, че това е ясен знак за 

завишено бюджетиране и 

следователно смята, че 

увеличаването на бюджета за тази 

година с около 2% би било напълно 

достатъчно за финансиране на 

потребностите на Парламента; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Изменение  14 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 17 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. счита обаче, че в контекста на 

настоящата продължаваща криза 

увеличаването на надбавките за 

секретариат на членовете на ЕП не е 

целесъобразно; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Изменение  15 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 18 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18a. изисква членовете на ЕП да 

доказват 50% от разходите си от 

надбавката за общи разходи, като 

предоставят подкрепящи документи; 

счита, че това ще покаже дали 

настоящият размер на тази надбавка 

е основателен; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Изменение  16 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 23 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23a. изразява учудване от все по-

голямото увеличение на разходите за 

информационни технологии, които 

общо взето не са свързани със 

сигурността; изразява учудване защо 

е необходимо увеличение на 

средствата за целите на писмените 

преводи с 3,9 милиона евро и 

увеличение на средствата за човешки 

ресурси с 3,6 милиона евро; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Изменение  17 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. счита, че поради нарастващото 

използване на електронни носители и 

оборудване, следва да се обърне 

особено внимание на сигурността на 

информационните системи, за да се 

гарантира възможно най-висока степен 

на сигурност на информационните и 

комуникационните системи на 

Парламента; счита, че всички мерки в 

тази област следва да се основават на 

ясна оценка на потребностите на 

Парламента и че решение за тях следва 

да се взема в контекста на бюджетната 

процедура; 

23. счита, че поради нарастващото 

използване на електронни носители и 

оборудване, следва да се обърне 

особено внимание на сигурността на 

информационните системи, за да се 

гарантира възможно най-висока степен 

на сигурност на информационните и 

комуникационните системи на 

Парламента; счита, че всички мерки в 

тази област следва да се основават на 

ясна оценка на потребностите на 

Парламента и решение за тях следва да 

се взема в контекста на бюджетната 

процедура; счита, че най-добрият 

начин за постигане на киберсигурност 

е чрез по-голямо използване на 

софтуер с отворен код и криптиране; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Изменение  18 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 27 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. счита, че е по-добре да се 

прибегне до заем за финансиране на 

останалите разходи, свързани със 

сградата KAD, с цел избягване на 

прекалено голямо увеличение на 

бюджета на Парламента; смята, че 

един такъв заем може да се изплати 

по-бързо чрез излишъците в края на 

годината; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Изменение  19 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. изразява готовност за 

възпроизвеждане на изключително 

успешния проект „Парламентариум“ 

в някои големи европейски градове; 

счита обаче, че тази идея следва да се 

реализира първо в държави членки, 

където евроскептицизмът е реален 

проблем; следователно не смята, че 

Берлин следва да бъде първото място 

за възпроизвеждане на проекта; 

Or. en 



 

AM\1059519BG.doc  PE555.200v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.4.2015 A8-0144/20 

Изменение  20 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30б. изисква полагането на усилия за 

улесняване на гражданите в 

неравностойно социално положение и 

лицата, които участват в проекти 

по линия на Социалния фонд, за да 

могат те да посетят Центъра за 

посетители; приканва генералния 

секретар да изготви предложение за 

възстановяване на пътните разноски, 

в сътрудничество и координация с 

железопътните компании, в рамките 

на определени разстояния и граници; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Изменение  21 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30в. изисква извършването на оценка 

на разходите, свързани с 

официалните посетителски групи на 

членовете на ЕП; счита, че 

отпусканите средства вече не са 

достатъчни,  тъй като сумите не са 

се променили в продължение на много 

години, докато цените на нощувките 

и билетите за пътуване например 

постоянно растат; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Изменение  22 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Подзаглавие, параграфи 30 г и 30 д (нови) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Екологичен отпечатък на 

Парламента 

 30г. отново посочва отговорността 

на Парламента във връзка с 

устойчивостта на неговата дейност; 

приветства усилията за постигане на 

безкнижна среда и продължаващата 

добра работа, реализирана чрез 

подхода на Схемата на Общността за 

управление по околна среда и одит 

(EMAS); счита, че процесът по EMAS 

се нуждае от продължителна 

бюджетна подкрепа;  

 30д. призовава за оценяване на 

резултатите от доброволния подход 

във връзка с използването на бизнес 

класа при полети на къси разстояния; 

Or. en 

 

 


