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BG Единство в многообразието BG 

13.4.2018 A8-0137/65 

Изменение  65 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 152 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 152 а. отбелязва, че ГД „Регионална и 

селищна политика“ поставя акцент 

върху приноса си към целите на 

стратегията „Европа 2020“:  

а) създаване на работни места, 

растеж и инвестиции, 

б) развитие на цифровия единен пазар, 

в) по-нататъшно развитие на 

енергийната ефективност и 

цифровия единен пазар, 

г) повишаване на ефективността на 

единния пазар,  и 

д) подпомагане на ефективната 

интеграция на мигрантите; 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/66 

Изменение  66 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 204 – буква ж а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 жа) разглеждането на въпроса дали 

запазването на предварителните 

условия за периода след 2020 г. би 

подобрило съществено ефикасността 

и ефективността на политиката на 

сближаване; 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/67 

Изменение  67 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 205 

 

Предложение за резолюция Изменение 

205. настоява ГД „Регионална и 

селищна политика“ и ГД „Трудова 

заетост, социални въпроси и 

приобщаване“ да публикуват своите 

предложения за специфични за всяка 

държава препоръки в своите годишни 

отчети за дейността, за което 

Парламентът многократно призова; 

205. отбелязва подробния отговор 

на члена на Комисията г-н Йотингер 

на въпроса на докладчика и неговия 

извод, че годишните отчети за 

дейността не целят формулирането 

на специфични за всяка държава 

препоръки; 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/68 

Изменение  68 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 230 

 

Предложение за резолюция Изменение 

230. подчертава, че са открити 

слабости по-специално в системата за 

управление и контрол на Унгария (във 

връзка с ненавременно подаване на 

декларацията за управлението от страна 

на разплащателната агенция и пропуски 

в плащанията за екологизиране), на 

България (във връзка с екологизирането 

и статута на „производител на 

биологични продукти“ на земеделските 

стопани), на Полша (във връзка с 

плащанията за екологизиране) и на 

Италия (във връзка с грешки при 

установяване на допустимостта на 

земята и на статута на „активен 

земеделски производител“); 

Заличава се 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/69 

Изменение  69 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 253 – буква а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

а) земеделските стопани следва да 

могат да получават плащания по ОСП, 

ако отговарят на единен набор от 

основни екологични норми, включващи 

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние (ДЗЕС) и за 

екологизиране, които надграждат 

изискванията на законодателството в 

областта на околната среда; приветства 

в това отношение логиката на подхода 

на Комисията за „бюджет, ориентиран 

към резултатите“; счита, че една бъдеща 

система за изпълнение следва да бъде 

ориентирана в по-голяма степен към 

постигането на резултати; 

а) земеделските стопани следва да 

могат да получават плащания по 

екологизиране на ОСП, ако отговарят 

на единен набор от основни екологични 

норми, включващи изисквания за добро 

земеделско и екологично състояние 

(ДЗЕС) и за екологизиране, които 

надграждат изискванията на 

законодателството в областта на 

околната среда; приветства в това 

отношение логиката на подхода на 

Комисията за „бюджет, ориентиран към 

резултатите“; счита, че една бъдеща 

система за изпълнение следва да бъде 

ориентирана в по-голяма степен към 

постигането на резултати; 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/70 

Изменение  70 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 288 – буква а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

а) въпреки значителната помощ от 

ЕС в края на 2016 г. приемните обекти в 

Гърция и Италия все още не са 

адекватно оборудвани; 

а) въпреки значителната помощ от 

ЕС в края на 2016 г. приемните обекти в 

Гърция и Италия все още не са 

адекватно оборудвани; също така не са 

предвидени необходимите средства за 

всяка друга държава членка, 

граничеща с трети държави, която 

може да се превърне в точка на 

пристигане при бъдещи миграционни 

кризи; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Изменение  71 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 294 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 294 а. призовава в тази връзка 

членовете на Комисията да 

декларират всички свои финансови 

интереси (като акционери, членове на 

управителни съвети на дружества, 

съветници и консултанти, членове на 

свързани фондации и др.) по 

отношение на всички дружества, в 

които са участвали, включително 

интереси на близки членове на 

семействата им, както и 

настъпилите промени от момента 

на обявяването на кандидатурата 

им; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Изменение  72 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

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

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 310 

 

Предложение за резолюция Изменение 

310. научи неотдавна, че първият етап 

от строежа на сградата „Жан Моне ІІ“ 

ще приключи едва през 2020 г., а 

вторият – през 2024 г.; отбелязва, че 

Комисията представя следните 

обяснения за забавата: 

310. научи неотдавна, че първият етап 

от строежа на сградата „Жан Моне ІІ“ 

ще бъде предаден вероятно в началото 

на 2020 г., а вторият в началото на 

2024 г.; отбелязва обясненията на 

Комисията относно причините за 

закъсненията и изисква от нея да 

представи документи в подкрепа на 

тези обяснения и подробна разбивка на 

разходите, произтичащи от 

забавянето на предаването на 

сградата; 

Or. es 

 

 


