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2.3.2016 A8-0026/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0026/2016 

Бенедек Явор 

Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба 

срещу измамите 

2015/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 49a. изразява загриженост относно 

данните, предоставени от 

Европейската мрежа за задължения и 

развитие (EURODAD), относно 

изпирането на пари, съгласно които 

Люксембург и Германия оглавяват 

класацията във връзка с риска от 

изпиране на пари; приканва 

държавите членки да ратифицират 

изцяло Директивата на ЕС относно 

борбата с изпирането на пари чрез 

създаване на публичен регистър за 

собствеността на дружествата, 

включително и собствеността на 

тръстовете; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0026/2016 

Бенедек Явор 

Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба 

срещу измамите 

2015/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 56a. изразява своята загриженост 

относно липсата на пълна 

прозрачност по отношение на 

финансирането на големи 

инфраструктурни проекти; призовава 

Комисията да обмисли внасянето на 

предложение за задължително  

публикуване на всички финансови 

отчети и проекти, свързани с големи 

обществени поръчки за 

строителство, включително 

документацията за 

подизпълнителите; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Изменение  12 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0026/2016 

Бенедек Явор 

Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба 

срещу измамите 

2015/2128 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 56б. призовава Комисията да 

публикува цялата документация, 

свързана с проекта за 

високоскоростна железопътна линия 

Лион – Торино и неговото 

финансиране; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Изменение  13 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0026/2016 

Бенедек Явор 

Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба 

срещу измамите 

2015/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 63а. призовава за задължителното 

включване на предварителни оценки 

на екологичната, икономическата и 

социалната добавена стойност в 

процеса на подбор на проекти за 

финансиране в рамките на Съюза и 

извън него, и за публичното 

оповестяване на резултатите от 

тези оценки и използваните 

показатели, както и за 

предоставянето на пълен достъп до 

тях; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0026/2016 

Бенедек Явор 

Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба 

срещу измамите 

2015/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. настоятелно призовава всички 

компетентни институции на ЕС да 

прилагат член 5, параграф 3 от 

Рамковата конвенция на СЗО за контрол 

на тютюна в съответствие с 

препоръките, съдържащи се в насоките 

към нея; настоятелно призовава 

Комисията незабавно да публикува 

оценката си на споразуменията с 

производителите на тютюневи изделия, 

както и оценка на въздействието 

относно прилагането на Рамковата 

конвенция за контрол на тютюна; 

69. настоятелно призовава всички 

компетентни институции на ЕС да 

прилагат член 5, параграф 3 от 

Рамковата конвенция на СЗО за контрол 

на тютюна в съответствие с 

препоръките, съдържащи се в насоките 

към нея; настоятелно призовава 

Комисията незабавно да публикува 

оценката си на споразуменията с 

производителите на тютюневи изделия, 

както и оценка на въздействието 

относно прилагането на Рамковата 

конвенция за контрол на тютюна; 

призовава Комисията да осигури 

пълна прозрачност по отношение на 

споразуменията за тютюна и 

евентуалното им подновяване, и 

настоятелно призовава държавите 

членки да докладват редовно за 

извършените разходи във връзка със 

средствата, получени в резултат на 

тези споразумения; 

Or. en 

 

 


