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4.4.2017 A8-0156/14 

Изменение  14 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, 

Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. припомня решението, взето от 

Парламента по време на 

бюджетната процедура за ЕП за 2017 

г. за въвеждане на превод на 

международен жестомимичен език за 

всички пленарни разисквания, и 

призовава администрацията да 

изпълни това решение без по-

нататъшно забавяне;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Изменение  15 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. отбелязва, че наскоро 

преразгледаният Правилник за 

дейността1 е ограничил членовете на ЕП 

до максимум три устни обяснения на 

вот в рамките на една месечна сесия, но 

остава загрижен относно породените 

от тях допълнителни разходи, 

необходими за устен превод, както и за 

писмен превод на стенографските 

протоколи на обясненията; настоятелно 

призовава генералния секретар да 

предостави подробна разбивка на 

разходите, свързани с устните 

обяснения на вот; посочва наличието 

на алтернативи, като например 
писмените обяснения на вот, както и 

множество средства за обществена 

комуникация в сградите на Парламента, 

чрез които членовете на ЕП да обяснят 

позициите си за гласуване; призовава, 

като временна мярка, устните 

обяснения на вот да бъдат вписани в 

края на всеки ден в дневния ред на 

пленарната сесия, след 

едноминутните изказвания и другите 

точки от дневния ред; 

34. изразява съжаление, че наскоро 

преразгледаният Правилник за 

дейността2 е ограничил членовете на ЕП 

до максимум три устни обяснения на 

вот в рамките на една месечна сесия; 

счита, че допълнителните разходи, 

необходими за устен превод, както и за 

гарантиране на писмен превод на 

стенографските протоколи на 

обясненията, са съществени и играят 

ключова роля за популяризиране на 

работата, извършена от и вътре в 

Европейския парламент, като се 

отразява надлежно плурализмът на 

настоящите позиции, близки до 

европейските граждани; настоятелно 

призовава генералния секретар да 

предостави предложение с оглед 

осигуряването на допълнителна 

публичност на устните обяснения на 

вот и писмените обяснения на вот, както 

и множеството средства за 

обществена комуникация в сградите на 

Парламента, чрез които членовете на 

ЕП да обяснят позициите си за 

гласуване;  

Приети текстове, P8_TA(2016)0484 –  

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0484 – Член 183, параграф 1. 
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0484 – Член 183, параграф 1. 
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Or. en 

 

 


