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15.10.2014 A8-0014/35 

Изменение  35 
Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. подчертава, че програмите на ЕС 

за научни изследвания и иновации, 

които са основен стълб на 

стратегията за растеж, следва да 

подкрепят социалното развитие и 

разрешават проблемите, пред които е 

изправен ЕС, като бедността и 

социалното изключване; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/36 

Изменение  36 
Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. подчертава, че бюджетът на ЕС 

трябва да насърчава по-скоро 

социалното развитие и сближаване 

вместо строгите икономии, 

намаляването на заплатите и 

смущения в социалната тъкан в 

държавите, които прилагат програми 

за приспособяване; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/37 

Изменение  37 
Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 3 
 

Предложение за резолюция Изменение 

3. припомня отново, че бюджетът на 

Съюза по никакъв начин не следва да 

бъде възприеман и оценяван 

единствено като финансова позиция, 

добавена като допълнителна тежест 

към националните бюджети, а 

напротив, следва да бъде разбиран 

като възможност да се даде тласък 

на инициативите и инвестициите, 

които са от полза и носят добавена 

стойност за Съюза като цяло, като 

за повечето от тях Парламентът и 

Съветът вземат съвместно решение; 

3. припомня отново, че бюджетът на 

Съюза в настоящия му вид може 

изглежда като тежест към 

националните бюджети и че той 

трябва да подкрепя държавите 

членки в насърчаването на политики, 

които защитават социалната 

държава, безопасния и постоянен 

труд, регламентирането на 

трудовите  правоотношения и 

подобряването на жизнения 

стандарт на гражданите в ЕС; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/38 

Изменение  38 
Лиа Ни Риада, Рина Роня Кари, Пабло Еченике, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 8 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. изтъква факта, че политиката на 

строги икономии на ЕС създаде 

натиск върху реалните заплати в 

държавите членки и че това ще 

увеличи продължителността на 

икономическата и социалната криза; 

подчертава факта, че бюджетът на 

ЕС следва да се използва в подкрепа на 

усилията за увеличаване на реалните 

заплати и за борба срещу социалния 

дъмпинг в държавите членки; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/39 

Изменение  39 
Лиа Ни Риада, Пабло Еченике, Юнус Омаржи, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 10 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. подчертава, че безработицата е 

най-неотложната грижа на ЕС; 

счита, че за да се даде нов тласък на 

икономиките на държавите членки и 

за да се създадат нови работни места, 

е необходимо да се прекрати 

изпълнението на политиките на 

строги ограничения на ЕС, така че да 

се даде възможност на държавите 

членки да прилагат варианти на 

политиката, които съответстват в 

най-голяма степен на тяхното 

специфично положение; счита 

следователно, че създаването на 

работни места с достойни условия на 

труд и устойчивият икономически 

растеж следва да бъдат основната 

цел на бюджета на ЕС; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/40 

Изменение  40 
Рина Роня Кари, Лиа Ни Риада, Пабло Еченике, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 27 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. припомня, че средствата на ЕС, в 

т.ч. безвъзмездните средства за 

научни изследвания, предоставяни от 

Комисията, не трябва да се използват 

за финансиране на военни проекти; 

подчертава, че понятието 

„технология с двойна употреба“ не 

трябва да се използва като 

възможност за финансиране на 

проекти, които всъщност са с военно 

предназначение, като например 

безпилотните летателни апарати за 

високотехнологични военни действия 

и наблюдение във връзка със 

сигурността; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/41 

Изменение  41 
Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 6 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. осъжда механизмите, въведени от 

новия регламент за 

общоприложимите разпоредби, 

например обвързването с 

макроикономически условия и резерва 

за изпълнение, които може да 

санкционират местните и 

регионалните органи в бюджетен 

контекст, за който те не са 

отговорни; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/42 

Изменение  42 
Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. изразява дълбока загриженост, че 

Съветът намалява бюджетните кредити 

за плащания с 220 милиона евро, като 

определя равнището на бюджетните 

кредити за плащания на 

51,382 милиарда евро, а същевременно 

запазва равнището на бюджетните 

кредити за поети задължения на 

равнището от ПБ (49,227 милиарда 

евро); 

38. изразява дълбока загриженост, че 

Съветът намалява бюджетните кредити 

за плащания с 220 милиона евро, като 

определя равнището на бюджетните 

кредити за плащания на 

51,382 милиарда евро, а същевременно 

запазва равнището на бюджетните 

кредити за поети задължения на 

равнището от ПБ (49,227 милиарда 

евро); отбелязва със загриженост, че 

докато предлаганото равнище на 

бюджетните кредити за плащания 

ще бъде предназначено главно за 

покриването на непогасени 

бюджетни задължения и 

приключването на програми (като в 

същото време обхватът на повечето 

инструменти е разширен (вкл. на 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица), 

Комисията заявява, че размерът на 

изостаналите плащания ще 

продължава да нараства и ще 

надхвърли достигнатата в края на 

2013 г. сума от 23,4 милиарда евро, 

дори проектът на коригиращ бюджет 

(ПКБ) № 3/2014 да бъде одобрен; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/43 

Изменение  43 
Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 38 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. отбелязва със загриженост, че в 

6-ия доклад за сближаването ясно се 

заявява, че регионалните различия са 

се увеличили по-специално по време на 

кризата през периода от 2008 до 2011 

г., което означава, че усилията на 

политиката на сближаване ще 

трябва да се повишат в значителна 

степен, за да бъде постигната целта 

за икономическо, социално и 

териториално сближаване, съгласно 

предвиденото в член 174 от ДФЕС; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/44 

Изменение  44 
Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 39 
 

Предложение за резолюция Изменение 

39. подчертава, че по-голямата част от 

неизпълнените понастоящем поети 

задължения са в рамките на функция 1б, 

което пречи на възстановяването на 

ресурсите, които вече са използвани от 

бенефициентите – държави членки и 

региони; подчертава, че тази практика 

доведе до сериозни последици за 

държавите членки и регионите, които са 

най-тежко засегнати от кризата; 

изразява съжаление, че Съветът 

изглежда напълно игнорира този 

проблем; подчертава, че във време, 

когато повечето държави членки са 

изправени пред предизвикателства при 

определянето на източници на 

финансиране за проекти, които могат да 

доведат до създаване на работни места, 

регионалната политика на Съюза е 

основно средство за преодоляване на 

този недостиг; 

39. подчертава, че по-голямата част от 

неизпълнените понастоящем поети 

задължения са в рамките на функция 1б, 

което пречи на възстановяването на 

ресурсите, които вече са използвани от 

бенефициентите – държави членки и 

региони; подчертава, че тази практика 

доведе до сериозни последици за 

държавите членки и регионите, които са 

най-тежко засегнати от кризата; 

изразява съжаление, че Съветът 

изглежда напълно игнорира този 

проблем; подчертава, че във време, 

когато повечето държави членки са 

изправени пред предизвикателства при 

определянето на източници на 

финансиране за проекти, които могат да 

доведат до създаване на работни места, 

регионалната политика на Съюза е 

основно средство за преодоляване на 

този недостиг; изтъква, че 

инструменти като ЕСФ, Европейския 

фонд за регионално развитие, 

Кохезионния фонд и инициативата за 

младежка заетост са от особено 

значение по време на криза и че 

първите жертви на намаленията на 

плащанията са винаги по-слабите 

заинтересовани страни, например 

държавите членки, изправени пред 

бюджетни ограничения, местните и 
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регионалните органи, най-

отдалечените региони, МСП, НПО и 

социалните партньори; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/45 

Изменение  45 
Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 40 
 

Предложение за резолюция Изменение 

40. взема решение да възстанови ПБ по 

отношение на бюджетните кредити за 

плащания по бюджетните редове, 

посветени на новите програми, които 

бяха съкратени от Съвета, и да превиши 

ПБ по отношение на бюджетните 

кредити за плащания за определен брой 

бюджетни редове, по-конкретно във 

връзка с приключването на програмите 

по МФР за периода 2007 – 2013 г.; 

40. взема решение да възстанови ПБ по 

отношение на бюджетните кредити за 

плащания по бюджетните редове, 

посветени на новите програми, които 

бяха съкратени от Съвета, и да превиши 

ПБ по отношение на бюджетните 

кредити за плащания за определен брой 

бюджетни редове, по-конкретно във 

връзка с приключването на програмите 

по МФР за периода 2007 – 2013 г.; 

отбелязва, че 2015 г. ще бъде втората 

година на прилагане на новия цикъл на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове;  подчертава 

необходимостта от достатъчно 

бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания, за да се 

гарантира, че програмите ще 

достигнат до предвидения брой 

бенефициенти и по този начин ще 

постигнат планираното въздействие; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/46 

Изменение  46 
Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 43 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  43a. припомня, че Структурните 

фондове не могат да се използват по 

начин, който пряко или косвено 

подкрепя преместването на услуги 

или производства в други държави 

членки; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/47 

Изменение  47 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 44 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  44a. счита, че възстановяванията при 

износ следва да се премахнат, тъй 

като вредят на развиващите се 

страни, като подкопават 

способността им да развиват свое 

собствено производство на храни и 

нарушават търговията;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/48 

Изменение  48 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 44 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  44б. счита, че бюджетният ред за 

възстановяванията при износ на 

живи животни следва да бъде 

заличен, тъй като няма причина 

животните да бъдат превозвани 

живи и по този начин да им се 

причинява ненужно страдание; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/49 

Изменение  49 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 44 в (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  44в. счита, че не трябва да се 

извършват никакви плащания за 

помощи за тютюн, тъй като 

финансирането от ЕС не следва да се 

използва за цели, които са вредни за 

здравето; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/50 

Изменение  50 
Рина Роня Кари, Лиа Ни Риада, Пабло Еченике, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 56 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  56a. счита, че бюджетният преход 

от разходи за военни действия и 

сигурност към външна политика, 

ориентирана към невоенни действия 

и развитие, е необходим с цел 

намаляване на дългосрочните военни 

разходи; отново изразява своята 

позиция, че средствата по 

настоящата функция трябва да 

бъдат използвани за мирна външна 

политика без военни действия, която 

гарантира, че се поддържат 

ангажиментите на Съюза за 

изкореняване на бедността, 

устойчиво развитие, постигане на 

ЦХР, контрол върху въоръженията, 

прилагане на Договора за 

неразпространение на ядреното 

оръжие и ядрено разоръжаване; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/51 

Изменение  51 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Сабине Льозинг, Барбара 
Спинели, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Такис 
Хаджигеоргиу, Емануил Глезос, Костас Хрисогонос, Йосу Хуаристи Абаунс, Мари-
Кристин Вержиа, Неоклис Силикиотис, Лидия Сенра Родригес, Малин Бьорк, 
Костадинка Кунева, София Сакорафа, Корнелия Ернст 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 57 
 

Предложение за резолюция Изменение 

57. подчертава подкрепата си за 

близкоизточния мирен процес и 

решимостта си да осигури достатъчно 

финансиране за Агенцията на ООН за 

подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

и Палестинската власт посредством 

увеличаване на размера на бюджетните 

кредити за поети задължения с 

35,5 милиона евро над ПБ; изразява 

учудването си от факта, че Съветът е 

намалил отново предвидените в ПБ 

бюджетни кредити за плащания за 

Агенцията на ООН за подпомагане и 

строителство за палестинските бежанци 

в Близкия изток и Палестинската власт с 

2,4 милиона евро, без да има ясна 

обосновка за това, и счита, че за този 

бюджетен ред не са били осигурени 

достатъчно средства още в ПБ; 

57. настоява, че е необходимо да 

засили подкрепата си за близкоизточния 

мирен процес и решимостта си да 

осигури подходящо финансиране за 

Агенцията на ООН за подпомагане и 

строителство за палестинските бежанци 

в Близкия изток и Палестинската власт 

посредством увеличаване на размера на 

бюджетните кредити за плащания с 

35,5 милиона евро над ПБ и на 

бюджетните кредити за поети 

задължения с 382 милиона евро над 

ПБ с цел да се предоставят 

достатъчно средства за облекчаване 

на драматичната хуманитарна 

ситуация и да се подкрепят усилията 

за възстановяване в ивицата Газа; 

изразява учудването си от факта, че 

Съветът е намалил отново предвидените 

в ПБ бюджетни кредити за плащания за 

Агенцията на ООН за подпомагане и 

строителство за палестинските бежанци 

в Близкия изток и Палестинската власт с 

2,4 милиона евро, без да има ясна 

обосновка за това, и счита, че за този 

бюджетен ред не са били осигурени 

достатъчно средства още в ПБ; 
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BG Единство в многообразието BG 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/52 

Изменение  52 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 85 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  85б. счита, предвид настоящата 

финансова и социална криза, че 

заплатите на членовете на 

Парламента следва да подлежат на 

налог за солидарност от 7 %, също 

както европейските длъжностни 

лица; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/53 

Изменение  53 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 85 в (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  85в. отново изисква да бъдат 

предложени строги правила, 

приложими спрямо всички членове на 

ЕП, чрез които да се гарантира, че 

при всички случаи надбавката за общи 

разноски е прозрачна и се използва 

единствено за целите, за които е 

предназначена, въз основа на 

действителните разходи и без да се 

допуска възстановяване на дублирани 

разходи; отправя искане да бъда 

разработена система, подлежаща на 

одитни процедури, съгласно която 

членовете на ЕП да трябва да 

докладват ежегодно на секретариата 

на Парламента за това как са 

използвали надбавката за общи 

разноски; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/54 

Изменение  54 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 86 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  86a. счита, че Европейският 

парламент не следва да участва в 

музейни дейности; призовава 

финансирането за Дома на 

европейската история да бъде 

прекратено; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/55 

Изменение  55 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 86 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  86б. призовава EuroparlTV да бъде 

закрита, тъй като цифрите за 

нейната аудитория сред преките 

индивидуални ползватели са много 

ниски; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/56 

Изменение  56 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 90 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  90a. настоява, че бюджетът за 

комуникации трябва да се използва 

само за осигуряване на фактическа 

информация за гражданите относно 

политиките на Съюза и подчертава, 

че това важи и за дейностите в 

социалните медии; настоява, че 

всички действия, финансирани по 

този бюджетен ред, трябва да бъдат 

напълно прозрачни; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/57 

Изменение  57 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 91 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 91a. счита, че субсидиите за 

европейските политически партии 

следва да бъдат замразени на 

равнището от 2013 г., тъй като 

европейските политически партии 

могат също така да бъдат 

финансирани от вноски от 

националните партии и със 

собствени средства; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408BG.doc  PE537.055v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/58 

Изменение  58 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 85 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  85a. отправя питане към 

администрацията, дали дневната 

надбавка и надбавката за разстояние 

не се отпускат за един и същ вид 

разходи, и заявява, че ако това е така, 

изплащането на надбавката за 

разстояние следва да бъде 

прекратено; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/59 

Изменение  59 
Денис де Йонг, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 
Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 
Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година — всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 93 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 93a. отново заявява позицията си, че 

европейската награда за 

журналистика е нецелесъобразна и 

настоява тя да бъде премахната във 

възможно най-кратък срок; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


