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10.5.2017 A8-0159/1 

Изменение  1 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0159/2017 

Юлия Питера 

Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба 

срещу измамите 

2016/2097(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява съжаление относно 

факта, че Комисията вече не чувства 

нуждата да публикува доклада на ЕС за 

борба с корупцията, което засегна 

оценката на мащаба на корупцията през 

2015 г.; изразява съжаление, по-

конкретно, че това решение е било взето 

без обсъждане с Парламента; счита, че 

каквито и да са намеренията на 

Комисията относно борбата с 

корупцията, тази отмяна в последния 

момент изпраща погрешно послание не 

само на държавите членки, но и на 

гражданите; напомня освен това на 

Комисията задълженията ѝ за 

докладване съгласно Конвенцията на 

ООН срещу корупцията, по която ЕС 

е страна, и предложението от 

страна на Службата на ООН по 

наркотиците и престъпността 

(СНПООН) и Групата държави срещу 

корупцията (GRECO) да помагат на 

Комисията във връзка с това; 

72. изразява съжаление относно 

факта, че Комисията вече не чувства 

нуждата да публикува доклада на ЕС за 

борба с корупцията, което засегна 

оценката на мащаба на корупцията през 

2015 г.; изразява съжаление, по-

конкретно, че това решение е било взето 

без обсъждане с Парламента; счита, че 

каквито и да са намеренията на 

Комисията относно борбата с 

корупцията, тази отмяна в последния 

момент изпраща погрешно послание не 

само на държавите членки, но и на 

гражданите; отбелязва, че откакто е 

станал страна по Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

срещу корупцията („Конвенцията“) 

на 12 ноември 2008 г., Европейският 

съюз не е участвал в механизма за 

преразглеждане, предвиден в 

Конвенцията, нито е направил 

първата стъпка към попълване на 

самооценка на начина, по който 

изпълнява своите задължения 

съгласно Конвенцията; призовава 

Европейския съюз да изпълни своите 

задължения съгласно Конвенцията, 

като попълни самооценка на начина, 

по който изпълнява своите 

задължения съгласно Конвенцията, и 

участва в механизма за партньорски 
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проверки; настоятелно призовава 

Комисията да преразгледа своето 

мнение относно доклада на ЕС за 

борба с корупцията; призовава 

Комисията да извърши допълнителен 

анализ както на равнище институции 

на ЕС, така и на равнище държави 

членки относно средата, в която се 

прилагат политиките, с цел да се 

установят присъщите критични 

фактори, уязвими области и рискови 

фактори, които водят до корупция; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Изменение  2 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0159/2017 

Юлия Питера 

Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба 

срещу измамите 

2016/2097(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  72a. призовава ЕС да кандидатства 

за членство в Групата държави срещу 

корупцията към Съвета на Европа 

(GRECO) възможно най-скоро и 

призовава Европейският парламент 

да бъде информиран редовно относно 

напредъка във връзка с кандидатурата 

за членство; 

Or. en 

 

 


