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26.3.2014 A7-0246/1 

Изменение  1 

Крис Дейвис 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. подчертава, че всеки член на ЕП 

трябва да има еднакво право да бъде 

информиран относно управлението 

на финансовите дела на Парламента, 

поради което изисква генералният 

секретар да гарантира, че всеки член 

на ЕП разполага с възможността да 

се запознае лично с копия от всички 

изготвени от Службата за вътрешен 

одит доклади, след като при 

необходимост от тях бъдат 

премахнати позовавания, които 

неправомерно биха допуснали 

разпознаването на конкретни лица; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Изменение  2 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 48a. потвърждава своето искане за 

предлагането на строги правила, 

приложими за всички членове на ЕП, 

във връзка с използването на 

надбавката за общи разходи, както и 

за обезпечаване на пълната й 

прозрачност; поради това изисква 

разработването на система, съгласно 

която членовете на ЕП да докладват 

ежегодно за използването на тази 

надбавка и това да подлежи на 

одиторски проверки; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Изменение  3 

Крис Дейвис 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 б (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 48б. счита, че Парламентът е 

единствената европейска публична 

институция, която изплаща надбавка 

за покриване на разходите за 

административно управление по 

частни и лични банкови сметки, без 

да изисква нито разписки, нито 

проверка на разходите; подозира, че 

членовете на ЕП биха се отнесли 

извънредно критично към всеки друг 

орган, който по подобен начин не 

контролира използването на 

публични средства; призовава 

генералния секретар да предложи 

опростени механизми, чрез които да 

се гарантира, че надбавката за общи 

разноски се използва за целите, за 

които е предназначена, и не може да 

представлява допълнителен източник 

на лични доходи за членовете на ЕП; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Изменение  4 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 в (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 48в. изисква оценка на дневните 

надбавки за членовете на ЕП във 

връзка с техния размер и използване; 

отправя искане към Бюрото да 

преразгледа по подходящ начин тази 

мярка за прилагане, за да гарантира 

възможно най-икономически 

целесъобразно използване на тази 

надбавка; 

Or. en 



 

AM\1024856BG.doc  PE529.692v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

26.3.2014 A7-0246/5 

Изменение  5 

Кътълин Сорин Иван 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. критикува факта, че докладът на 

надзорния комитет на OLAF до 

комисията по бюджетен контрол на 

Парламента не беше препратен до 

комисията от председателя, а 

вместо това беше задържан повече 

от два месеца; критикува факта, че 

администрацията на Парламента 

предаде с тримесечно закъснение 

свидетелските призовки, изпратени 

от белгийски съд до трима засегнати 

членове на ЕП; критикува факта, че 

работата на комисията по 

бюджетен контрол беше затруднена, 

защото изслушването относно 

дейността на работната група за 

Гърция беше отменено, а 

изслушването относно 

„Управлението - Европейската 

комисия като административен 

орган“ беше забавено повече от една 

година; 

заличава се 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Изменение  6 

Кътълин Сорин Иван 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

67. отбелязва, че от януари 2012 г. са в 

сила нови правила за приемането на 

групи посетители, включително метода 

за плащане на субсидии; отбелязва, че 

Бюрото реши да запази възможността за 

извършване на плащания в брой за 

посетителски групи; изразява 

загриженост относно значителния риск 

за репутацията и сигурността на 

Парламента във връзка с извършването 

на плащания в брой за посетителски 

групи; призовава за ново решение на 

Бюрото за премахване на плащанията в 

брой, които представляват нарушение 

на Директива 2005/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета
1
; 

отбелязва, че от общо около 2 000 групи 

посетители годишно, през 2012 г. само 

365 групи са получили над 15 000 EUR, 

но че по-голямата част от тези групи 

посетители избират метода на плащане 

в брой, въпреки че администрацията на 

Парламента насърчава плащането чрез 

банков превод или комбинация от двата 

метода; 

67. отбелязва, че от януари 2012 г. са в 

сила нови правила за приемането на 

групи посетители, включително метода 

за плащане на субсидии; отбелязва, че 

Бюрото реши да запази възможността за 

извършване на плащания в брой за 

посетителски групи; изразява 

загриженост относно значителния риск 

за репутацията и сигурността на 

Парламента във връзка с извършването 

на плащания в брой за посетителски 

групи; призовава за ново решение на 

Бюрото относно плащанията в брой, 

които представляват нарушение на 

Директива 2005/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета
1
; отбелязва, че от 

общо около 2 000 групи посетители 

годишно, през 2012 г. само 365 групи са 

получили над 15 000 EUR, но че по-

голямата част от тези групи посетители 

избират метода на плащане в брой, 

въпреки че администрацията на 

Парламента насърчава плащането чрез 

банков превод или комбинация от двата 

метода; 

__________________ __________________ 

24
 Директива 2005/60/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24
 Директива 2005/60/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 
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26 октомври 2005 година за 

предотвратяване използването на 

финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризъм (OВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 

15). 

26 октомври 2005 година за 

предотвратяване използването на 

финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризъм (OВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 

15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Изменение  7 

Кътълин Сорин Иван 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година: 

Европейски парламент 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 101 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. настоява при пътуванията със 

самолет на членовете на ЕП в рамките 

на Европа от бюджета на 

Парламента да се възстановяват 

само разходите за билети икономична 

класа; 

101. предлага, по целесъобразност, при 

пътуванията със самолет на членовете 

на ЕП в рамките на Европа, да се 

насърчава използването на билети 

икономична класа; 

Or. en 

 

 


