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BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0097/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0097/2018 

Ингеборг Гресле 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет 

2017/2141(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 
Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва, че окончателните 

бюджетни кредити за пътни разноски и 

дневни надбавки на членовете на 

Комитета възлизат на 19 561 194 EUR; 

приветства подробната разбивка на 

разходите на членовете на Комитета по 

позиция 1004, която Комитетът 

представи на комисията по бюджетен 

контрол, и изисква от Комитета да 

включи тази разбивка за 2017 г. в 

следващия си годишен отчет за 

дейността или в доклада относно 

бюджетното и финансовото управление; 

изисква от Комитета да предостави на 

органа по освобождаване от 

отговорност анализ на разходите и 

ползите на мисиите за Съюза и посетени 

държави, и списък на посетените 

държави през 2016 г.; насърчава 

въвеждането на подходящи мерки с цел 

реализиране на икономии и намаляване 

на замърсяването на околната среда; 

призовава членовете на Комитета да 

извършат оценка на потенциала на 

други инструменти, които могат да 

доведат до икономии, наред с другото 

по отношение на пътните разноски; 

8. изразява загриженост във 

връзка с големия размер на разходите, 

свързани с пътните разноски и 

надбавките на членовете на 

Комитета; отбелязва, че 

окончателните бюджетни кредити за 

пътни разноски и дневни надбавки на 

членовете на Комитета възлизат на 

19 561 194 EUR; приема за сведение 

подробната разбивка на разходите на 

членовете на Комитета по позиция 1004, 

която Комитетът представи на 

комисията по бюджетен контрол, и 

изисква от Комитета да включи тази 

разбивка за 2017 г. в следващия си 

годишен отчет за дейността или в 

доклада относно бюджетното и 

финансовото управление; изисква от 

Комитета да предостави на органа по 

освобождаване от отговорност анализ на 

разходите и ползите на мисиите за 

Съюза и посетени държави, и списък на 

посетените държави през 2016 г.; 

насърчава въвеждането на подходящи 

мерки, например по-широкото 

използване на съоръжения за 

видеоконферентна връзка и 

телеприсъствие, с цел реализиране на 

икономии и намаляване на 

замърсяването на околната среда; 

призовава членовете на Комитета да 
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извършат оценка на потенциала на 

други инструменти, които могат да 

доведат до икономии, наред с другото 

по отношение на пътните разноски; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0097/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0097/2018 

Ингеборг Гресле 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет 

2017/2141(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 
Предложение за резолюция Изменение 

28. изразява съжаление във връзка с 

решението на Обединеното кралство да 

се оттегли от Европейския съюз; 

отбелязва, че на този етап не може да се 

направи прогноза за финансовите, 

административните, човешките и 

другите последици, свързани с 

оттеглянето, и призовава Комитета и 

Палатата да извършат оценки на 

въздействието и да информират 

Парламента за резултатите до края на 

2018 г. 

28. приема за сведение решението 

на Обединеното кралство да се оттегли 

от Европейския съюз; отбелязва, че на 

този етап не може да се направи 

прогноза за финансовите, 

административните, човешките и 

другите последици, свързани с 

оттеглянето, и призовава Комитета и 

Палатата да извършат оценки на 

въздействието и да информират 

Парламента за резултатите до края на 

2018 г. 

Or. en 

 


