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BG Единство в многообразието BG 

25.4.2017 A8-0153/19 

Изменение  19 

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 111 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 111 a. отбелязва, че през 2015 г. 

Парламентът е субсидирал 

Европейската парламентарна 

асоциация със сума в размер на 

200 000 EUR, и приканва генералния 

секретар да представи предложения 

за преразглеждане на политиките на 

Парламента по отношение на тази 

субсидия, като се има предвид 

фактът, че Европейската 

парламентарна асоциация би могла 

ползотворно да бъде финансирана с 

вноски от нейните членове; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

25.4.2017 A8-0153/20 

Изменение  20 

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 116 

 
Предложение за резолюция Изменение 

116. счита, че е от съществено 

значение за мандата на членовете на ЕП 

принтерите да останат в техните 

кабинети; посочва, че е възможно 

евтините генерични касети да водят до 

опасни нива на емисиите от частици и 

вреди за здравето; затова призовава ГД 

ITEC и Генералната дирекция за 

инфраструктури и логистика (ГД INLO) 

да насърчават снабдяването с 

екологосъобразни принтери и да 

гарантират използването само на 

оригинални касети; 

116. счита, че е от съществено 

значение за мандата на членовете на ЕП 

принтерите да останат в техните 

кабинети; посочва, че е възможно 

евтините генерични касети да водят до 

опасни нива на емисиите от частици и 

вреди за здравето; затова призовава ГД 

ITEC и Генералната дирекция за 

инфраструктури и логистика (ГД INLO) 

да насърчават снабдяването с 

екологосъобразни принтери и да 

гарантират използването само на 

оригинални касети, като същевременно 

на членовете на ЕП и техните 

служители се предоставя 

възможността за разполагане на 

принтерите им в стратегическа 

близост, но не в техните кабинети; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Изменение  21 

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 127 

 
Предложение за резолюция Изменение 

127. изразява задоволство от 

напредъка, който вече е постигнат в 

процеса на модернизиране на ГД INTE, 

особено по отношение на по-голямото 

наличие на устни преводачи, 

умереното увеличение на броя на 

работните им часове и по-доброто 

разпределение на работното им 

натоварване; отбелязва, че методът 

за изчисляване на статистическите 

данни беше изяснен и че понастоящем 

годишният отпуск и отпускът по 

болест се изключват от 

изчисляването на средния брой часове, 

прекарани от устните преводачи в 

кабината; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

25.4.2017 A8-0153/22 

Изменение  22 

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 141 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 141 a. отправя искане към генералния 

секретар да координира изготвянето 

на обширен доклад за напредъка по 

отношение на необходимите 

подобрения на системите за 

вътрешен контрол на политическите 

групи, тъй като дори ако на първо 

място е отговорността на 

политическите групи сами да 

предприемат необходимите 

действия, рискът за репутацията от 

евентуални нередности в това 

отношение засяга Парламента като 

цяло; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Изменение  23 

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 147 

 
Предложение за резолюция Изменение 

147. счита, че си заслужава да се 

провери дали настоящата система на 

вътрешен и външен контрол има 

пропуски в избягването на сериозни 

нередности; приема за сведение 

декларациите на външния счетоводител, 

EY, че целта на одитите му е била да 

получи достатъчно увереност, че 

годишните отчети не са засегнати от 

съществени неточности и че органът е 

спазил приложимите правила и 

разпоредби, и че тези одити включват 

проверка на тестов принцип на 

подкрепящите становището 

доказателства; отбелязва обаче, че 

проверките не включват разследвания 

на евентуални подправени отчети и 

документи и следователно дават 

единствено доста ограничена представа 

за проверяваните финансови дейности; 

147. счита, че в това отношение е 

от изключително значение да се 

разгледат евентуалните пропуски в 
настоящата система на вътрешен и 

външен контрол при избягването на 

сериозни нередности; приема за 

сведение декларациите на външния 

счетоводител, EY, че целта на одитите 

му е била да получи достатъчно 

увереност, че годишните отчети не са 

засегнати от съществени неточности и 

че органът е спазил приложимите 

правила и разпоредби, и че тези одити 

включват проверка на тестов принцип 

на подкрепящите становището 

доказателства; отбелязва обаче, че 

проверките не включват разследвания 

на евентуални подправени отчети и 

документи и следователно дават 

единствено доста ограничена представа 

за проверяваните финансови дейности; 

Or. en 

 


