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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/50 

Изменение  50 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 35 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 35а. отбелязва отговора на 

генералния секретар относно 

разследването срещу акредитиран 

сътрудник на бившия председател на 

Парламента, за който има съмнения, 

че не е изпълнил задължението си да 

декларира външни дейности; 

приветства факта, че посоченото 

разследване приключи в средата на 

март тази година; отправя искане 

генералният секретар да представи 

констатациите от разследването на 

комисията по бюджетен контрол и 

да я информира за последващите 

действия, които следва да бъдат 

предприети; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/51 

Изменение  51 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 38 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 38а. изразява съжаление, че 

настоящата процедура за 

освобождаване от отговорност N+2 

не позволява на членовете на ЕП като 

цяло и за членовете на комисията по 

бюджетен контрол в частност да 

разследват бързо проблемите, 

свързани с управлението и 

отчетността на Парламента и да 

въведат съответните корекции; 

изтъква, че този пропуск е особено 

значим, когато проблемите се 

отнасят до председателя на 

институцията, тъй като 

процедурата за освобождаването от 

отговорност за последната година от 

мандата може да се осъществи едва 

две години по-късно; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/52 

Изменение  52 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 51а. изразява учудване от 

ограничения брой подаръци, 

декларирани съгласно член 5 от 

Кодекса за поведение на членовете на 

ЕП; припомня, че всички членове 

трябва да декларират подаръците, 

които те получават, когато 

представляват Парламента в 

качеството си на лица, заемащи 

официална длъжност; подчертава по-

специално, че предишното 

председателство на институцията 

не е декларирало никакви подаръци 

през последните пет години; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/53 

Изменение  53 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 51б. отбелязва, че представителят 

на Парламента за излизането на 

Обединеното кралство от ЕС е 

извършвал платени дейности – 

надлежно оповестени в неговата 

декларация за интереси – в няколко 

дружества; подчертава, че поради 

заемания от него пост, е вероятно 

той да има достъп до чувствителна 

информация, която може да бъде от 

интерес за въпросните дружества; 

поради това изразява загриженост 

относно потенциални конфликти на 

интереси, които могат да възникнат 

в резултат на тази ситуация в 

съответствие с член 3, параграф 1 от 

приложение I към Правилника за 

дейността на Европейския 

парламент; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/54 

Изменение  54 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 51в. отправя искане 

представителят на Парламента за 

излизането на Обединеното кралство 

от ЕС да изясни положението си по 

отношение на съответните 

дружества в съответствие с член 3, 

параграф 2 от приложение I към 

Правилника за дейността на 

Европейския парламент; призовава 

председателя на Парламента да 

гарантира, че тази ситуация не 

подкопава доверието в Парламента; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/55 

Изменение  55 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 121 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 121а. изразява съжаление относно 

настоящите преговори с цел 

установяване на публично-публично 

партньорство за използването на 

дома „Wiertz“ и прилежащите му 

градини; счита, че преследваната цел, 

т.е. по-висок брой заседателни зали, 

би могла да се постигне чрез по-добро 

управление на съществуващите зали; 

следователно счита, че очакваните 

разходи в размер на 2,1 млн. евро за 

строителните работи 

представляват разхищение на 

публични средства в момент, в който 

основната цел на Парламента следва 

да бъде намаляване на неговия 

бюджет; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/56 

Изменение  56 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 146 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 146а. изразява опасения относно 

щатното разписание на Парламента, 

според което новият орган за 

европейските политически партии и 

европейските политически фондации 

под ръководната отговорност на 

генералния секретар, и относно 

съвместимостта на тези 

организационни мерки с член 6, 

параграф 2 от Регламент 1141/2014; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/57 

Изменение  57 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

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 146 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 146б. отбелязва, че органът има 

правосубектност (член 6, параграф 

2)1a, че е физически разположен в 

Европейския парламент, който му 

предоставя необходимите офиси и 

административна подкрепа (член 6, 

параграф 4), че служителите му са от 

една или повече институции (член 6, 

параграф 5) и че неговите бюджетни 

кредити се предоставят в отделен 

дял в раздела за Европейския 

парламент в общия бюджет на 

Съюза; призовава за уточнения 

относно бъдещата процедура по 

освобождаване от отговорност, 

която произтича от тези членове; 

 _________________ 

 1a 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.  

Or. en 

 


