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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/13 

Изменение  13 

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 48 

 
Предложение за резолюция Изменение 

48. отбелязва, че на уебсайта на 

Парламента е достъпен набор от 

документи относно решението за 

признаване на европейските 

политически партии и европейските 

политически фондации заедно с 

подробности за определянето на 

окончателната сума на финансирането; 

призовава Парламента да изиска от 

Комисията да представи предложение за 

преразглеждане на настоящия правен 

акт на Съюза относно статута и 

финансирането на европейските 

политически партии и европейските 

политически фондации10, включително 

по-строги изисквания за създаването на 

европейски политически фондации, с 

цел да се предотвратят злоупотребите; 

48. отбелязва, че на уебсайта на 

Парламента е достъпен набор от 

документи относно решението за 

признаване на европейските 

политически партии и европейските 

политически фондации заедно с 

подробности за определянето на 

окончателната сума на финансирането; 

призовава Парламента да изиска от 

Комисията да представи предложение за 

преразглеждане на настоящия правен 

акт на Съюза относно статута и 

финансирането на европейските 

политически партии и европейските 

политически фондации10, включително 

по-строги изисквания за създаването на 

европейски политически партии и 

фондации, с цел да се предотвратят 

злоупотребите; 

_________________ _________________ 

10 Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2014 г. относно статута 

и финансирането на европейските 

политически партии и на европейските 

политически фондации, ОВ L 317, 

4.11.2014 г., стр. 1. 

10 Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2014 г. относно статута 

и финансирането на европейските 

политически партии и на европейските 

политически фондации, ОВ L 317, 

4.11.2014 г., стр. 1. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Изменение  14 

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 51 – уводна част 

 
Предложение за резолюция Изменение 

51. изразява загриженост, че 

настоящият Кодекс за поведение на 

членовете на ЕП може да се наложи да 

бъде допълнително подобрен с цел да се 

избегнат конфликтите на интереси, като 

се обърне особено внимание на: 

51. изразява загриженост, че 

настоящият Кодекс за поведение на 

членовете на ЕП е необходимо да бъде 

допълнително подобрен с цел да се 

избегнат конфликтите на интереси и 

призовава Бюрото да предприеме 

необходимите стъпки в това 

отношение, като се обърне особено 

внимание на: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Изменение  15 

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 63 

 
Предложение за резолюция Изменение 

63. отбелязва, че делът на 

отговорилите на проучването е нисък – 

само 18% от членовете на ЕП, което 

съответства на 137 членове на ЕП от 

всички политически групи и държави 

членки, и че сред тези членове на ЕП 

над 90% са били осведомени за 

филмовата награда „LUX“, 75% са 

разбирали целта ѝ и повече от 80% 

имат положително мнение за нея; 

63. отбелязва, че делът на 

отговорилите на проучването е нисък – 

само 18% от членовете на ЕП, което 

съответства на 137 членове на ЕП от 

всички политически групи и държави 

членки; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Изменение  16 

Денис де Йонг 

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 70 

 
Предложение за резолюция Изменение 

70. приветства решението на 

Комисията да внася 800 000 EUR 

годишно за оперативните разходи на 

Дома на европейската история; счита 

обаче, че Комисията следва да внася 

много по-голям дял от прогнозните 

годишни оперативни разходи; 

70. приветства решението на 

Комисията да внася 800 000 EUR 

годишно за оперативните разходи на 

Дома на европейската история; счита 

обаче, че Комисията следва да внася 

много по-голям дял от прогнозните 

годишни оперативни разходи; 

аналогично, като взема предвид 

очаквания брой посетители на 

Парламентариума и Дома на 

европейската история и 

икономическите ползи, които те 

могат да допринесат за общините на 

Брюксел, оправя искане към Бюрото 

да подготви диалог в местните 

органи, за да види по какъв начин 

съответните органи биха могли да 

допринесат за финансирането на 

посочените съоръжения; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Изменение  17 

Денис де Йонг 

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 88 

 
Предложение за резолюция Изменение 

88. изразява загриженост относно 

предполагаемата практика на членовете 

на ЕП неправомерно да задължават 

акредитираните парламентарни 

сътрудници да отиват в командировки, 

по-конкретно до Страсбург, без 

командировъчни заповеди, без 

командировъчни разходи или просто без 

пътни разноски; счита, че подобна 

практика дава възможност за 

злоупотреби: когато акредитираните 

парламентарни сътрудници пътуват без 

командировъчна заповед, те не само 

трябва да заплащат разходите със 

собствени средства, но също така и не 

разполагат със застрахователно 

покритие в мястото на работа; 

призовава Бюрото да гарантира 

правилното прилагане на Правилника за 

персонала и да санкционира членовете 

на ЕП, които нарушават правилата; 

88. изразява загриженост относно 

предполагаемата практика на членовете 

на ЕП да задължават акредитираните 

парламентарни сътрудници да отиват в 

командировки, по-конкретно до 

Страсбург, без командировъчни 

заповеди, без командировъчни разходи 

или просто без пътни разноски; счита, 

че подобна практика дава възможност за 

злоупотреби: когато акредитираните 

парламентарни сътрудници пътуват без 

командировъчна заповед, те не само 

трябва да заплащат разходите със 

собствени средства, но също така и не 

разполагат със застрахователно 

покритие в мястото на работа; 

призовава Бюрото да гарантира 

правилното прилагане на Правилника за 

персонала и да санкционира членовете 

на ЕП, които нарушават правилата; 

Or. en 

 


