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BG Единство в многообразието BG 

20.10.2016 A8-0287/19 

Изменение  19 

Жерар Дьопре, Нилс Турвалдс 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 

 
Предложение за резолюция Изменение 

88. запазва без промяна общото 

равнище на своя бюджет за 2017 г. във 

вида, в който беше прието от 

пленарното заседание на 14 април 

2016 г., в размер на 1 900 873 000 EUR; 

включва техническите корекции без 

отражение върху бюджета, с цел да 

бъдат отразени неотдавна приетите от 

него решения, и освобождава резерва 

по бюджетния ред за транспорт на 

членове на ЕП, други лица и вещи; 

88. запазва без промяна общото 

равнище на своя бюджет за 2017 г. във 

вида, в който беше прието от 

пленарното заседание на 14 април 

2016 г., в размер на 1 900 873 000 EUR; 

включва техническите корекции без 

отражение върху бюджета, с цел да 

бъдат отразени неотдавна приетите от 

него решения; противопоставя се на 

допълнителния разход от 3,7 милиона 

евро за включване на услугите по 

превоз в структурата на 

Парламента, което е против 

неговата воля, изразена в параграф 47 

от неговата резолюция от 14 април 

2016 г. относно бюджетната 

прогноза за приходите и разходите на 

Европейския парламент за 

финансовата 2017 година; 

Or. en 
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20.10.2016 A8-0287/20 

Изменение  20 

Жерар Дьопре, Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 
Предложение за резолюция Изменение 

89. одобрява промените в 

щатното си разписание и 

съответните бюджетни кредити за 

посрещане на допълните 

потребности на политическите 

групи; компенсира напълно тези 

увеличения чрез намаляване на 

бюджетните кредити в резерва за 

непредвидени разходи и по 

бюджетния ред за оборудване на 

помещения; 

заличава се 

Or. en 


