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20.4.2016 A8-0132/1 

Изменение  1 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва при все това, че през 

2014 г. само за пътни надбавки и 

надбавки за заседания на членовете и 

заместник-членовете на Комитета са 

изразходвани общо 8 277 556 EUR, към 

които се прибавят 409 100 EUR за 

командировки и пътни разходи на 

персонала; счита, че броят на 

командировките е изключително 

голям (787), също както и разходите 

на членовете за пътни надбавки и 

надбавки за заседания; счита, че 

предприетите от членовете 

командировки следва да бъдат ясно 

описани в годишния отчет за дейността, 

като се посочат подробно разходите 

и се направи анализ на разходите и 

ползите; подчертава, че 

командировките на членовете са 

споменати съвсем неясно, без 

уточнения и без да са предоставени 

конкретни цифри; призовава 

настоятелно Комитета винаги да 

включва данни за командировките на 

членовете в своя годишен отчет за 

дейността; 

8. отбелязва, че през 2014 г. само за 

пътни надбавки и надбавки за заседания 

на членовете и заместник-членовете на 

Комитета са изразходвани общо 

8 277 556 EUR, към които се прибавят 

409 100 EUR за командировки и пътни 

разходи на персонала; счита, че 

предприетите от членовете 

командировки следва да бъдат описани 

в годишния отчет за дейността; 

Or. en 
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Изменение  2 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава настоятелно за широкото 

използване на видеоконферентна връзка 

и на цялото свързано оборудване с цел 

значително намаляване на разходите; не 

разбира как такъв голям брой 
командировки до Гърция или Италия 

(съответно 77 и 125) създава добавена 

стойност за гражданите на тези 

държави или за другите граждани на 

Съюза; 

14. призовава настоятелно за широкото 

използване на видеоконферентна връзка 

и на цялото свързано оборудване с цел 

значително намаляване на разходите; 

отбелязва, че през 2014 г. са 

предприети командировки до Гърция 

или Италия (съответно 77 и 125) с цел 

организирането и провеждането на 

заседания в държавите членки, 

председателстващи ЕС; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Изменение  3 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. приветства приемането от Комитета 

на решение за определяне на правила 

относно подаването на сигнали за 

нередности1, което влезе в сила на 

1 януари 2016 г.; счита, че въвеждането 

на тези правила се забави прекалено 

много; призовава Комитета незабавно да 

ги публикува и да започне да ги 

прилага, както и да информира органа 

по освобождаване от отговорност за 

напредъка по изпълнението в годишния 

отчет за дейността; 

32. приветства приемането от Комитета 

на решение за определяне на правила 

относно подаването на сигнали за 

нередности1, което влезе в сила на 

1 януари 2016 г.; счита, че въвеждането 

на тези правила се забави прекалено 

много; призовава Комитета незабавно да 

ги публикува и да започне да ги 

прилага, както и да информира органа 

по освобождаване от отговорност за 

напредъка по изпълнението в годишния 

отчет за дейността; приветства все пак 

тясното сътрудничество на 

Комитета на регионите с Комитета 

на Европейската статистическа 

система за изготвянето на вътрешни 

правила относно подаването на 

сигнали за нередности, тъй като те 

споделят някои служби и персонал; 

приветства също така факта, че 

правилата ще се приложат със задна 

дата; 

__________________ __________________ 

1Решение № 508/2015 на Комитета на 

регионите от 17 декември 2015 г. за 

определяне на правила относно 

подаването на сигнали за нередности. 

1Решение № 508/2015 на Комитета на 

регионите от 17 декември 2015 г. за 

определяне на правила относно 

подаването на сигнали за нередности. 

Or. en 
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Изменение  4 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. потвърждава, че според посоченото 

от Комитета през финансовата 

2014 година не са възникнали ситуации 

на конфликт на интереси; настоятелно 

призовава Комитета да публикува 

автобиографиите и декларациите за 

интереси на всички членове и висши 

ръководители и да приеме вътрешна 

политика и ясни правила за 

предотвратяването и управлението на 

конфликти на интереси и случаи на 

„кадрова въртележка“, в съответствие с 

насоките, публикувани от Комисията; 

очаква Комитета да предостави на 

Парламента автобиографиите, 

декларациите за интереси и правилата 

до края на юни 2016 г.; 

34. потвърждава, че според посоченото 

от Комитета през финансовата 

2014 година не са възникнали ситуации 

на конфликт на интереси; настоятелно 

призовава Комитета да публикува 

автобиографиите и декларациите за 

интереси на всички членове и да приеме 

вътрешна политика и ясни правила за 

предотвратяването и управлението на 

конфликти на интереси и случаи на 

„кадрова въртележка“, в съответствие с 

насоките, публикувани от Комисията; 

очаква Комитета да предостави на 

Парламента автобиографиите, 

декларациите за интереси и правилата 

до края на юни 2016 г.; 

Or. en 
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Изменение  5 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. отбелязва усилията и постиженията 

на Комитета в областта на 

подобряването на неговата 

информационна и комуникационна 

политика; 

35. отбелязва усилията и постиженията 

на Комитета в областта на 

подобряването на неговата 

информационна и комуникационна 

политика; насърчава Комитета да 

задълбочи междуинституционалното 

сътрудничество с цел подобряване на 

комуникацията и видимостта, както 

и да засили присъствието на 

членовете на институциите на 

национално равнище; приветства във 

връзка с това всички по-нататъшни 

усилия от страна на Комитета за 

подобряване на потока от 

информация, а по този начин и за 

повишаване на прозрачността; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Изменение  6 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. заключава, че въпреки че списъкът 

за 2014 г. на дейностите на 

Комитета в подкрепа на политиките 

на Съюза е доста обширен, 

практическите резултати са 

споменати само бегло и неясно; 

призовава за задълбочен анализ на 

силните и слабите страни, на 

възможностите и заплахите (SWOT 

анализ), свързани с резултатите, и за 

конкретни, измерими, постижими, 

актуални и обвързани със срокове 

показатели (SMART показатели) за 

целите на Комитета, заедно с кратко 

описание на някои преки ползи за 

гражданите на Съюза, които ще 

бъдат постигнати благодарение на 

неговия мандат и на неговите 

дейности. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  7 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0132/2016 

Моника Маковей 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет 

на регионите 

2015/2160(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. заключава, че въпреки че списъкът 

за 2014 г. на дейностите на Комитета в 

подкрепа на политиките на Съюза е 

доста обширен, практическите 

резултати са споменати само бегло и 

неясно; призовава за задълбочен анализ 

на силните и слабите страни, на 

възможностите и заплахите (SWOT 

анализ), свързани с резултатите, и за 

конкретни, измерими, постижими, 

актуални и обвързани със срокове 

показатели (SMART показатели) за 

целите на Комитета, заедно с кратко 
описание на някои преки ползи за 

гражданите на Съюза, които ще бъдат 

постигнати благодарение на неговия 

мандат и на неговите дейности. 

38. заключава, че въпреки че списъкът 

за 2014 г. на дейностите на Комитета в 

подкрепа на политиките на Съюза е 

доста обширен, практическите 

резултати са споменати само бегло и 

неясно; призовава Комитета да 

направи описание на преките ползи за 

гражданите на Съюза, които ще бъдат 

постигнати благодарение на неговия 

мандат и на неговите дейности, с цел 

подобряване и оптимизиране на 

практическото му въздействие; 

Or. en 

 

 


