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20.4.2016 A8-0140/1 

Изменение  1 

Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. приветства изявлението на 

Комисията в нейния годишен доклад 

относно защитата на финансовите 

интереси за 2014 г., където се 

припомня, че както Директивата за 

защита на финансовите интереси, 

така и Регламентът за Европейската 

прокуратура „ще допълнят и укрепят 

правната рамка и значително ще 

подсилят борбата с измамите“; 

припомня становището си, че 

съществува неотложна 

необходимост от възможно най-бързо 

приемане на Директивата за защита 

на финансовите интереси, като в 

нейния обхват бъде включен ДДС, с 

ясно определение за нарушенията във 

връзка с тази директива, минимални 

правила за максималните приложими 

наказания за лишаване от свобода, 

както и минимални правила относно 

срока на давност; припомня делото 

Taricco, при което Съдът на 

Европейския съюз обръща внимание 

на факта, че измамите с ДДС реално 

са включени в определението за 

измама във връзка със защитата на 

финансовите интереси в 

Конвенцията за защита на 

финансовите интереси от 1995 г.; 

призовава Комисията да изясни 

заличава се 
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отношенията между Евроюст, 

Европейската прокуратура и 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и да проучи 

възможностите за прилагане на по-

интегриран подход от тези агенции, с 

оглед постигане на по-голяма 

ефективност при разследванията1; 

__________________  

1 Вж. COM(2013)0534 - 

2013/0255(APP), точка 29. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Изменение  2 

Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 150 

 

Предложение за резолюция Изменение 

150. изразява задоволство във връзка 

със създаването на групата на високо 

равнище по въпросите на 

собствените ресурси; приветства 

първия доклад за оценка, внесен от 

групата в края на 2014 г., и се 

съгласява с това, че националните 

вноски все повече преобладават в 

системата, а независимите, 

истински европейски собствени 

ресурси съставляват малка 

остатъчна част; счита, че 

настоящата система на собствени 

ресурси следва да се развива – от 

настоящия национален дебат за 

нетните вносители и получатели, 

който е далеч от гражданите на 

Съюза, към система, която да 

отразява видимо общия интерес на 

Съюза и неговите политики. 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Изменение  3 

Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 280 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 280a. призовава Европейската 

комисия да гарантира, че не се 

предоставят средства на ЕС с цел 

пряка или непряка подкрепа за 

бикоборството; счита, че нито 

бюджетните кредити за ОСП, нито 

каквито и да било други бюджетни 

кредити от бюджета на ЕС следва да 

се използват за финансирането на 

дейности, свързани с измъчването на 

животни; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Марко Дзани  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 108 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 108a. изразява загриженост във връзка 

с липсата на целево национално 

законодателство за борба с 

организираната престъпност в 

множество северноевропейски 

държави и призовава Комисията да 

разшири обхвата на изискването за 

сертифициране с цел борба срещу 

мафията за всички процедури за 

обществени поръчки, свързани с 

финансиране от ЕС; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Марко Дзани  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 112 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 112a. припомня, че Европейската 

комисия е наложила глоби на осем 

международни финансови 

институции в размер на общо 1 494 

302 000 EUR за участие в незаконни 

картели на пазарите на финансови 

деривати, които обхващат 

европейското икономическо 

пространство, във връзка с измами с 

референтните лихвени проценти 

EURIBOR и LIBOR; изразява 

съжаление относно факта, че до 

момента възстановяването на 

каквито и да било средства на 

засегнатите от тези измами лица не 

е било възможно, тъй като 

Комисията не е предоставила своето 

решение за налагане на глоби; отправя 

искане към Комисията да внесе и 

публикува това решение, за да се даде 

възможност за разглеждане на 

исканията за възстановяване на 

средства; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Марко Дзани  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 183 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 183a. изразява съжаление относно 

факта, че Комисията не е успяла 

правилно да наблюдава обявените от 

„Фолксваген“ емисии, и изразява 

загриженост относно разликата 

между емисиите на CO2, обявени в 

официалните резултати от 

изпитванията, и емисиите, измерени 

в реални условия на движение; 

изразява дълбока загриженост 

относно забавянето на действията 

на органите на държавите членки и 

Комисията във връзка с 

доказателствата за сериозно и 

системно превишаване на граничните 

стойности на емисиите, предвидени в 

законодателството на ЕС за 

превозните средства при нормална 

експлоатация; призовава Комисията 

да осигури максимално равнище на 

прозрачност относно 

констатациите от текущите 

разследвания, предприети в няколко 

държави членки и други страни в 

световен мащаб във връзка с 

манипулирането на резултатите от 

изпитванията на емисиите на 

превозни средства; 

Or. en 



 

AM\1092744BG.doc  PE579.919v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

20.4.2016 A8-0140/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Марко Дзани  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 207 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 207a. изразява загриженост относно 

факта, че в Италия плащанията на 

стажанти по линия на програмата за 

гаранция за младежта или не се 

извършват, или са предмет на 

неприемливи забавяния; призовава 

Комисията да следи положението и 

да изготви конкретен план за 

действие за тези държави членки, в 

които е налице този проблем; 

Or. en 

 

 


