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26.3.2014 A7-0246/10 

Изменение  10 

Инес Аяла Сендер, 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 г.: 

Европейски парламент 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. отбелязва със загриженост, че 

поради общите призиви за икономии 

може да се накърни капацитетът на 

междупарламентарните делегации за 

поддържане на външните отношения на 

Парламента, което му дава възможност 

за обезпечаване на същата видимост 

като тази на останалите европейски 

институции, и по-специално  Комисията 

и Съвета, както и че последиците биха 

довели до подкопаване на 

парламентарния подход към външната 

политика и консолидирането на 

парламентарната дипломация с цел 

допълване на дейностите на Комисията 

и ЕСВД; следователно счита, че е много 

важно да се запазят знанията и опита, 

които Парламентът е придобил при 

упражняването на надзор върху 

изпълнението на европейски 

проекти,както  и да се осигури тяхната 

видимост  и да се гарантира, че 

предложените мерки няма да отслабят 

силата и ефективността на 

междупарламентарния диалог на 

Парламента с други държави, особено в 

периоди на политическа нестабилност и 

опасност за демокрацията (Арабската 

пролет, конфликтът в Близкия изток, 

конфликтът в Украйна, подготовката за 

63. отбелязва със загриженост, че 

поради общите призиви за икономии 

може да се накърни капацитетът на 

междупарламентарните делегации за 

поддържане на външните отношения на 

Парламента, което му дава възможност 

за обезпечаване на същата видимост 

като тази на останалите европейски 

институции, и по-специално  Комисията 

и Съвета, както и че последиците биха 

довели до подкопаване на 

парламентарния подход към външната 

политика и консолидирането на 

парламентарната дипломация с цел 

допълване на дейностите на Комисията 

и ЕСВД; следователно счита, че е много 

важно да се запазят знанията и опита, 

които Парламентът е придобил при 

упражняването на надзор върху 

изпълнението на европейски 

проекти,както  и да се осигури тяхната 

видимост  и да се гарантира, че 

предложените мерки няма да отслабят 

силата и ефективността на 

междупарламентарния диалог на 

Парламента с други държави, особено в 

периоди на политическа нестабилност и 

опасност за демокрацията (Арабската 

пролет, конфликтът в Близкия изток, 

конфликтът в Украйна, подготовката за 

спорни избори и т.н.); настоятелно 
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спорни избори и т.н.); препоръчва да се осигури подходящо 

ниво на координация със службите на 

ЕСВД за обезпечаване на 

подготовката и ефективен 

капацитет за реакция, с оглед 

гарантиране  на аспектите, свързани   

със сигурността на външните 

делегации и мисиите на Парламента; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Изменение  11 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

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

Европейски парламент 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 41 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 41a. отбелязва, че не са удовлетворени 

някои искания, отправени в 

годишните доклади за освобождаване 

от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета, 

подкрепени от Парламента в 

пленарна зала; отбелязва 

твърдението на генералния секретар, 

че тези искания попадат в обхвата на 

правомощията на Бюрото или на 

Председателския съвет на 

Парламента; настоява за пълно 

изпълнение на исканията, внесени на 

пленарно заседание в рамките на 

годишните доклади за освобождаване 

от отговорност; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Изменение  12 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

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

Европейски парламент 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 87 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 87a. изразява загриженост относно 

големия финансов риск за бюджета на 

Парламента във връзка с 

гарантирането на плащанията от 

пенсионните  фондове, като 

същевременно инвестиционните 

решения се вземат от трети страни; 

следователно счита, че фондът 

следва да се контролира изцяло от 

администрацията на Парламента, 

при строги насоки от страна на 

генералния секретар; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Изменение  13 

Амелия Андерсдотер, Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0246/2014 

Кътълин Сорин Иван 

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

Европейски парламент 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 97 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 97a. изразява загриженост във връзка 

с констатациите в доклада на 

Генерална дирекция за иновации и 

техническо обслужване относно 

организацията на ИКТ, който 

показва, че понастоящем 

Парламентът използва парите на 

данъкоплатците за финансирането 

на доставчици на защитни стени, 

замесени в сериозни нарушения на 

правата на човека срещу уважавани 

групи за защита на 

журналистическата свобода в трети 

държави; отбелязва, че решенията с 

отворен код за защитните стени са 

лесно достъпни и следва да бъдат 

проучени; настоява, че е много важно 

Парламентът и неговата 

администрация да не допринасят по 

очевиден начин за причиняването на 

затруднения и потисничество чрез 

възлагането на обществени поръчки в 

областта на ИКТ; 

Or. en 

 

 


