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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/34 

Изменение  34 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле, Тамаш Дойч 

от името на групата PPE 

 

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 86 

 
Предложение за резолюция Изменение 

86. изразява съжаление поради 

факта, че Бюрото не е дало отговор на 

исканията, отправени от Парламента в 

неговите резолюции относно 

освобождаването от отговорност за 2013 

и 2014 г., за прилагане на същите 

дневни надбавки за акредитираните 

парламентарни сътрудници, както за 

останалите служители; междувременно 

подчертава, че настоящите тавани за 

възстановяване на разходите за 

командировки на акредитираните 

парламентарни сътрудници не са 

коригирани от 2009 г. насам и че 

разликата между акредитираните 

парламентарни сътрудници и другите 

служители се е увеличила допълнително 

до най-малко 40% след въвеждането на 

нови тавани, одобрени от Съвета на 

9 септември 2016 г. и засега прилагани, 

считано от 10 септември 2016 г., само за 

длъжностните лица; призовава 

следователно Бюрото да предприеме 

необходимите мерки, за да премахне 

това неравенство; 

86. изразява съжаление поради 

факта, че Бюрото не е дало отговор на 

исканията, отправени от Парламента в 

неговите резолюции относно 

освобождаването от отговорност за 2013 

и 2014 г., за прилагане на същите 

дневни надбавки за акредитираните 

парламентарни сътрудници, както за 

останалите служители; призовава 

генералния секретар да представи, 

преди да бъдат въведени промените, 

прогнозна оценка на допълнителните 

разходи, които биха възникнали чрез 

тази корекция; междувременно 

подчертава, че настоящите тавани за 

възстановяване на разходите за 

командировки на акредитираните 

парламентарни сътрудници не са 

коригирани от 2009 г. насам и че 

разликата между акредитираните 

парламентарни сътрудници и другите 

служители се е увеличила допълнително 

до най-малко 40% след въвеждането на 

нови тавани, одобрени от Съвета на 

9 септември 2016 г. и засега прилагани, 

считано от 10 септември 2016 г., само за 

длъжностните лица; призовава 

следователно Бюрото да предприеме 

необходимите мерки, за да премахне 

това неравенство; 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Изменение  35 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

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 126 

 
Предложение за резолюция Изменение 

126. изразява загриженост относно 

проблематичния социален диалог 

между ГД INTE и представителите на 

устните преводачи, който започна през 

януари 2014 г. и по който досега не 

беше постигнато споразумение; 

призовава генералния секретар да 

започне процес на посредничество 

между участващите страни с цел да се 

подобри взаимното разбиране на 

позициите и да се намерят решения, 

които са приемливи за всички; 

126. отбелязва социалния диалог 

между ГД INTE и представителите на 

устните преводачи, който започна през 

януари 2014 г. и по който досега не 

беше постигнато споразумение; 

призовава генералния секретар да 

започне процес на посредничество 

между участващите страни с цел да се 

подобри взаимното разбиране на 

позициите и да се намерят решения, 

които са съвместими с интересите на 

Парламента; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Изменение  36 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле, Тамаш Дойч 

от името на групата PPE 

 

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 129 

 
Предложение за резолюция Изменение 

129. приветства непрекъснатите 

усилия да се работи по безопасността 

във и около помещенията на 

Парламента; потвърждава, че 

безопасността в рамките на Парламента 

трябва да бъде насочена към 

установяването на деликатен баланс 

между постигането на безопасност 

посредством предприемането на 

редица мерки и въвеждането на 

прекалено внимателен по отношение на 

сигурността режим, който забавя 

дейността на Парламента; въпреки това 

настоява сигурността на сградите да 

бъде допълнително засилена и 

призовава генералния секретар да 

гарантира, че служителите са 

подходящо обучени и са в състояние да 

изпълняват професионално задачите си, 

включително при извънредни ситуации; 

129. приветства непрекъснатите 

усилия да се работи по безопасността и 

сигурността във и около помещенията 

на Парламента; потвърждава, че 

безопасността в рамките на Парламента 

трябва да бъде насочена към 

установяването на деликатен баланс 

между отчитането на редица 

защитни мерки и въвеждането на 

прекалено внимателен по отношение на 

сигурността режим, който забавя 

дейността на Парламента; въпреки това 

настоява сигурността на Парламента 

да бъде допълнително засилена и 

призовава генералния секретар да 

гарантира, че служителите са 

подходящо обучени и са в състояние да 

изпълняват професионално задачите си, 

включително при извънредни ситуации; 

. 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Изменение  37 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле, Тамаш Дойч 

от името на групата PPE 

 

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 131 

 
Предложение за резолюция Изменение 

131. призовава ГД ITEC и ГД SAFE да 

засилят мерките за борба с хакерските 

атаки в светлината на нарасналата 

заплаха от кибератаки през последните 

месеци; 

131. призовава ГД ITEC и ГД SAFE да 

засилят капацитета за киберзащита в 

светлината на нарасналата заплаха от 

кибератаки през последните месеци; 

Or. en 

 


