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24.4.2017 A8-0153/6 

Изменение  6 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 5 a. ето защо насърчава Палатата 

да обмисли възможността да 

публикува повече специални доклади 

по конкретни области от дейността 

на Парламента, като например 

политиките му за комуникация и 

управлението на безвъзмездните 

средства за европейските 

политически партии и фондации; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Изменение  7 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че в този контекст 

работата, извършена от Парламента в 

рамките на процедурата по 

освобождаване от отговорност, предлага 

възможност за по-задълбочено 

разглеждане на отчетите на 

администрацията на Парламента; 

6. отбелязва, че в този контекст 

работата, извършена от Парламента в 

рамките на процедурата по 

освобождаване от отговорност, предлага 

възможност за по-задълбочено 

разглеждане на отчетите на 

администрацията на Парламента; 

призовава за засилване на вътрешния 

експертен опит в областта на 

отчетите и одита, който 

докладчиците да могат да използват 

при изготвянето на своите доклади за 

освобождаване от отговорност; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Изменение  8 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 39 

 
Предложение за резолюция Изменение 

39. приветства нарастващото 

внимание от страна на медиите и 

обществеността към Парламента и 

неговата администрация; отбелязва 

обаче, че някои журналисти изпитват 

трудности при получаването на 

търсената от тях специфична 

информация; посочва, че прозрачността 

на Парламента и неговата 

администрация е от основно значение за 

легитимността на институцията и че 

достъпът до информация следва да бъде 

подобрен, като се спазват неизменно 

правилата, уреждащи защитата на 

личните данни; 

39. приветства нарастващото 

внимание от страна на медиите и 

обществеността към Парламента и 

неговата администрация; отбелязва 

обаче, че някои журналисти срещат 

трудности при получаването на 

търсената от тях специфична 

информация, както е видно, например, 

в съдебното дело, заведено на 13 

ноември 2016 г. от журналисти от 

всички държави членки на Съюза 

вследствие на отказа на Парламента 

да оповести сведения относно 

надбавките на членовете на ЕП; 

посочва, че прозрачността на 

Парламента и неговата администрация е 

от основно значение за легитимността 

на институцията и че достъпът до 

информация следва да бъде подобрен, 

като се спазват неизменно правилата, 

уреждащи защитата на личните данни; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Изменение  9 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 40 

 
Предложение за резолюция Изменение 

40. призовава Бюрото да публикува 

на уебсайта на Парламента 

предоставените му от генералния 

секретар документи в машинно четим 

формат, освен ако естеството на 

съдържащата се в тях информация 

прави това невъзможно, какъвто е 

случаят, например, със защитата на 

личните данни; 

40. призовава Бюрото да публикува 

на уебсайта на Парламента съответните 

документи, веднага щом те му бъдат 

предоставени от генералния секретар, в 

машинно четим формат, освен ако 

естеството на съдържащата се в тях 

информация прави това невъзможно, 

какъвто е случаят, например, със 

защитата на личните данни; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Изменение  10 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. отново заявява позицията на 

Парламента относно надбавките за 

общи разходи, изразена в параграфи 36 

до 39 от резолюцията на Парламента за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

2014 г.; отбелязва, че вече е възможно 

онези членове на ЕП, които желаят това, 

да поискат възстановяване на 

разноските за одит като допустим 

разход, свързан с надбавката за общи 

разходи; приканва Бюрото да проучи 

дали могат да се намерят разходно 

ефективни начини разходите на 

членовете на ЕП да бъдат одитирани от 

администрацията на Парламента, вместо 

да се налага да се разчита на външни 

одитори; 

44. отново заявява позицията на 

Парламента относно надбавките за 

общи разходи, изразена в параграфи 39 

до 41 от резолюцията на Парламента за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

2014 г.; настоятелно призовава 

Бюрото да предприеме незабавни 

последващи действия във връзка с 

препоръките, съдържащи се в 

посочените параграфи; счита, че 

следва да бъде задължително 

членовете на ЕП да оповестяват 

надбавките си за общи разходи; 

отправя искане към Бюрото да 

предприеме незабавни действия за 

тази цел; отбелязва, че вече е възможно 

онези членове на ЕП, които желаят това, 

да поискат възстановяване на 

разноските за одит като допустим 

разход, свързан с надбавката за общи 

разходи; приканва Бюрото да проучи 

дали могат да се намерят разходно 

ефективни начини разходите на 

членовете на ЕП да бъдат одитирани от 

администрацията на Парламента, вместо 

да се налага да се разчита на външни 

одитори; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Изменение  11 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 45 

 
Предложение за резолюция Изменение 

45. отбелязва ниската степен на 

осведоменост сред членовете на ЕП за 

възможността за връщане на 

излишъците от надбавката за общи 

разходи; призовава генералния секретар 

приоритетно да популяризира тази 

възможност; настоятелно призовава 

членовете на ЕП да върнат излишъците 

в края на мандата си; 

45. отбелязва ниската степен на 

осведоменост сред членовете на ЕП за 

възможността за връщане на 

излишъците от надбавката за общи 

разходи; припомня на членовете на 

ЕП, че надбавките за общи разходи не 

представляват допълнително лично 

възнаграждение; призовава генералния 

секретар приоритетно да популяризира 

тази възможност; настоятелно 

призовава членовете на ЕП да върнат 

излишъците в края на мандата си; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Изменение  12 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 46 

 
Предложение за резолюция Изменение 

46. също така призовава генералния 

секретар да предостави на членовете на 

ЕП, които желаят да публикуват на 

собствените си уебсайтове 

подробности за изплатените им от 

Парламента евентуални други надбавки, 

съответни архиви от данни в лесен за 

допълнително обработване формат; 

46. също така призовава генералния 

секретар да предостави на членовете на 

ЕП, които желаят да публикуват 

подробности за изплатените им от 

Парламента евентуални други надбавки, 

съответни архиви от данни в лесен за 

допълнително обработване формат и 

които могат да бъдат включени, 

съвкупно, на уебсайта на 

Парламента; 

Or. en 

 


