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BG Единство в многообразието BG 

21.10.2015 A8-0298/22 

Изменение  22 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

 28б. отново заявява, че нито 

бюджетните кредити за ОСП, нито 

други бюджетни кредити от 

бюджета следва да се използват за 

финансиране на смъртоносни борби с 

бикове; припомня, че този вид 

финансиране е безспорно нарушение 

на Европейската конвенция за 

защита на животните, отглеждани 

за селскостопански цели (Директива 

98/58/ЕО на Съвета);  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0298/23 

Изменение  23 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. взема решение да увеличи бюджета 

на агенциите със свързани с миграцията 

задачи с общо 26 милиона евро, като 

най-голямото увеличение от 12 милиона 

евро спрямо сумата, предвидена в ПБ, е 

за Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO); 

припомня, че тази агенция играе 

централна координираща роля при 

изпълнението на временните мерки в 

областта на международната закрила и е 

все по-често призовавана да помага на 

засегнатите държави членки; 

34. взема решение да увеличи бюджета 

на агенциите със свързани с миграцията 

задачи с общо 26 милиона евро, като 

най-голямото увеличение от 12 милиона 

евро спрямо сумата, предвидена в ПБ, е 

за Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO); 

припомня, че тази агенция играе 

централна координираща роля при 

изпълнението на временните мерки в 

областта на международната закрила и е 

все по-често призовавана да помага на 

засегнатите държави членки; призовава 

да се вземат мерки за укрепване на 

Службата за основните права в 

рамките на FRONTEX; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Изменение  24 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 71a. настоятелно призовава 

генералния секретар на Европейския 

парламент да представи, по време на 

подготовката за преговорите по 

бюджета за 2017 г., подробен план за 

начина, по който да се направят 

допълнителни икономии или да се 

генерират приходи в области, 

включващи (но не ограничени до) 

паркингите, автомобилния парк и 

потреблението на енергия; 

Or. en 



 

AM\1076638BG.doc  PE570.904v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0298/25 

Изменение  25 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 71б. счита, че увеличението в размер 

на 10 026 500 EUR за разходи, свързани 

с парламентарните сътрудници, не е 

целесъобразно; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0298/26 

Изменение  26 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 97 

 

Предложение за резолюция Изменение 

97. отново призовава за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; призовава Бюрото на 

Парламента да работи за определяне на 

по-точни правила по отношение на 

отчетността на разходите, разрешени в 

рамките на тази надбавка, без да се 

създават допълнителни разходи за 

Парламента; 

97. отново призовава за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; призовава Бюрото на 

Парламента да работи за определяне на 

по-точни правила по отношение на 

отчетността на разходите, разрешени в 

рамките на тази надбавка, без да се 

създават допълнителни разходи за 

Парламента; счита, че това може да 

включва, като първа стъпка, 

задължение за публикуване на 

документацията относно разходите, 

и че на втори етап могат да бъдат 

въведени ограничени проверки на 

ротационен принцип; освен това 

счита, че предвид очакваните 

икономии по отношение на 

действителното използване на 

надбавката за общи разходи, подобна 

система, която комбинира „одит от 

страна на гражданите“ с умерен 

надзор от страна на Европейския 

парламент, би могла да бъде 

разработена по ефикасен и неутрален 

по отношение на бюджета начин и 

ще доведе до необходимата 

прозрачност; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Изменение  27 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 98 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 98a. счита, че в средносрочен план 

Уставът на членовете на 

Европейския парламент следва да 

бъде преразгледан с оглед на 

постигане на съгласие за разумни 

икономии; 

Or. en 

 

 

 


