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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/24 

Изменение  24 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 41 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 41a. припомня задължението на 

членовете на ЕП незабавно да 

информират администрацията 

относно всяка промяна в своите 

декларации за интереси; изразява 

съжаление, че автобиографиите и 

декларациите за интереси на 

членовете на ЕП се качват на 

уебсайта на парламента много късно; 

счита, че декларациите за интереси 

на членовете на ЕП следва да се 

публикуват в пригоден за машинно 

четене формат; счита, че 

специалната консултативна комисия 

по етика следва да работи по по-

прозрачен начин; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/25 

Изменение  25 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 – тире 2 

 
Предложение за резолюция Изменение 

- лобистки дейности, насочени към 

европейските институции, от страна на 

бивши членове на ЕП през периода от 

време, в който имат право на преходна 

надбавка; 

- период на прекъсване от страна 

на бивши членове на ЕП, по време на 

който имат право на преходна надбавка 

докато участват в лобистки дейности, 

насочени към европейските институции; 

Or. en 



 

AM\1124062BG.docx  PE603.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/26 

Изменение  26 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 73 

 
Предложение за резолюция Изменение 

73. приветства факта, че 

равновесието между половете при 

генералните директори се е подобрило 

от 18,2% / 81,8% през 2014 г. до 33,3% / 

66,7% през 2015 г., но отбелязва, че това 

равновесие при директорите е намаляло 

от 34% / 66% през 2014 г. до 31,1% / 

68,9% през 2015 г.; отбелязва, че 

равновесието между половете при 

началниците на отдели е продължило да 

се подобрява от 30% / 70% в края на 

2014 г. до 31,2% / 68,8% в края на 

2015 г.; подчертава, че следователно 

продължават да съществуват 

дисбаланси по отношение на 

ръководните длъжности и че програмата 

за равни възможности за тези 

длъжности продължава да бъде от 

първостепенно значение; 

73. приветства факта, че 

равновесието между половете при 

генералните директори се е подобрило 

от 18,2% / 81,8% през 2014 г. до 33,3% / 

66,7% през 2015 г., но отбелязва, че това 

равновесие при директорите е намаляло 

от 34% / 66% през 2014 г. до 31,1% / 

68,9% през 2015 г.; припомня, че 

абсолютното мнозинство от 

служителите на Парламента се 

състои от жени, но, че жените 

заемат ограничена част от 

ръководните длъжности; отбелязва, 

че равновесието между половете при 

началниците на отдели е продължило да 

се подобрява от 30% / 70% в края на 

2014 г. до 31,2% / 68,8% в края на 

2015 г.; подчертава, че следователно 

продължават да съществуват 

дисбаланси по отношение на 

ръководните длъжности и че програмата 

за равни възможности за тези 

длъжности продължава да бъде от 

първостепенно значение; изразява 

твърдото становище, че до 2019 г. в 

Парламента следва да има най-малко 

40% жени на ръководни длъжности; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Изменение  27 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 137 

 
Предложение за резолюция Изменение 

137. призовава Бюрото да проучи 

система от стимули за насърчаване на 

използването на ефективен транспорт за 

пътувания от дома до работното място; 

137. призовава Бюрото да проучи 

система от стимули за насърчаване на 

използването на ефективен транспорт за 

пътувания от дома до работното място, 

като насърчава по-устойчив и ефикасен 

транспорт между дома и работното 

място, не на последно място, за да се 

осигури съответствие със закона 

COBRACE на региона на Брюксел 

относно местата за паркиране, 

предоставяни на разположение на 

служителите; припомня по отношение 

на шофьорските услуги на Парламента, 

че вече съществува пряка влакова 

връзка между сградите на Парламента в 

Брюксел и летището и подчертава, че 

всякакви нови решения за възлагане на 

обществени поръчки във връзка с 

парламентарния автомобилен парк 

следва, поради тази причина, да 

предвидят намалена необходимост, 

както и точковата система Ecoscore при 

избора на нови леки автомобили; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Изменение  28 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 144 

 
Предложение за резолюция Изменение 

144. отбелязва със загриженост, че в 

случая с Алианса за пряка демокрация в 

Европа, Движението за Европа на 

свободите и демокрацията, 

Инициативата за пряка демокрация в 

Европа и Фондацията за Европа на 

свободите и демокрацията бяха открити 

сериозни нередности, свързани със 

забраненото пряко или непряко 

финансиране на национални партии и 

даренията; 

144. отбелязва със загриженост, че в 

случая с Алианса за пряка демокрация в 

Европа, Движението за Европа на 

свободите и демокрацията, 

Инициативата за пряка демокрация в 

Европа и Фондацията за Европа на 

свободите и демокрацията бяха открити 

сериозни нередности, свързани със 

забраненото пряко или непряко 

финансиране на национални партии и 

даренията; изразява твърдото 

становище, че след доказване и 

потвърждаване на нередностите 

незабавно следва да бъдат 

предприемани коригиращи мерки; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Изменение  29 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 145 

 
Предложение за резолюция Изменение 

145. изразява загрижеността си 

относно риска за репутацията на 

Парламента, който представляват 

подобни нередности, и е убеден в 

необходимостта от бързи и ефективни 

действия за предотвратяване и 

преодоляване на всякакви подобни 

нередности в бъдеще; 

145. изразява загрижеността си 

относно риска за репутацията на 

Парламента, който представляват 

подобни нередности, и е убеден в 

необходимостта от бързи и ефективни 

действия за предотвратяване и 

преодоляване на всякакви подобни 

нередности в бъдеще; счита обаче, че 

тези нередности се отнасят само до 

ограничен брой политически партии 

и фондации; счита, че тези 

нередности следва да не поставят под 

въпрос финансовото управление на 

останалите политически партии и 

фондации; 

Or. en 

 


