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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 44а. подчертава, че поради 

необходимостта от по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавките за общи разходи на 

членовете на Европейския парламент 

е препоръчително всеки член на ЕП да 

представя публичен отчет за 

сметките във връзка с тези надбавки 

в края на годината; освен това 

призовава този публичен отчет да 

стане задължителен, считано от 

2019 г., след преразглеждането на 

Устава на членовете на Европейския 

парламент; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 
Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава Бюрото да обмисли да 

адаптира управлението на Дома на 

европейската история към по-

междуинституционален подход, 

проучвайки допълнително 

сътрудничество с други институции на 

Съюза, по-специално Комисията и 

Съвета; 

69. призовава Бюрото да обмисли да 

адаптира управлението на Дома на 

европейската история към по-

междуинституционален подход, 

проучвайки допълнително 

сътрудничество с други институции на 

Съюза, по-специално Комисията и 

Съвета; счита, че разходите за 

управление следва да бъдат покрити 

изцяло от приходите от входни 

билети и от евентуални дарения и 

спонсорства; 

Or. en 



 

AM\1124055BG.docx  PE603.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 150 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 150а. призовава Бюрото да 

преустанови всички вноски от 

бюджета на Парламента за 

европейските политически партии и 

фондации, като се има предвид, че на 

национално равнище политическите 

партии и фондации често вече са 

субсидирани от държавите членки; 

Or. en 

 


