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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/27 

Изменение  27 

Бенедек Явор, Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 74a. изразява необходимостта от 

установяване на независим орган за 

разкриване, консултации и сезиране с 

достатъчни финансови ресурси, 

който да помага на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, да използват 

правилните канали за разкриване на 

наличната им информация относно 

възможни нередности, които засягат 

финансовите интереси на Съюза, 

като същевременно защитава 

тяхната поверителност и предлага 

необходимите подкрепа и съвет; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0105/28 

Изменение  28 

Бенедек Явор, Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0105/2018 

Дерек Вон 

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

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

2017/2137(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 110 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 110a. припомня на Парламента да 

изпълни своята отговорност като 

публична институция и да допринася 

за сигурността, надеждността и 

стабилността на общата интернет 

инфраструктура; призовава 

Парламента да създаде стратегия с 

отворен код, по подобие на 

използваната в Комисията, както и 

да укрепи използването, повторното 

използване и споделянето на 

софтуерни продукти, придобити и 

произведени от Парламента и 

неговите служби, като се отчитат 

съществуващите в Съюза и извън него 

политики относно изходния код; 

припомня на Парламента да 

насърчава и прилага декларацията на 

министрите от министерската 

конференция в Талин относно 

електронното правителство; счита, 

че подобна стратегия с отворен код 

следва да се характеризира с правна 

яснота за длъжностните лица на 

Парламента, които я използват, 

когато се основават на съществуващ 

софтуер от проектите с отворен код 

или когато създават нов софтуер, 

относно начина, по който те могат 

да допринесат в замяна за тези 

проекти с отворен код (политики 
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относно изходния код); 

Or. en 

 


