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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0082/196 

Изменение  196 

Giovanni La Via 

от името на групата PPE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посредством актове за изпълнение 

Комисията може да намали или 

прекрати месечните или междинни 

плащания за държава членка, ако са 

налице всички долупосочени условия: 

Посредством актове за изпълнение 

Комисията може да намали или 

прекрати месечните или междинни 

плащания за държава членка, ако един 

или повече от основните компоненти 

на въпросната национална система за 

контрол не съществува или е 

неефективен поради сериозност или 

постоянство на установените 

недостатъци, или неправомерните 

плащания не се събират с 

необходимата грижа и ако е налице 

едно от долупосочените условия: 

Or. en 



 

AM\929526BG.doc  PE503.603v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/197 

Изменение  197 

Giovanni La Via 

от името на групата PPE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) един или повече от основните 

компоненти на въпросната 

национална система за контрол не 

съществува или е неефективен поради 

сериозност или постоянство на 

установените недостатъци, или 

неправомерните плащания не се 

събират с необходимата грижа; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/198 

Изменение  198 

Giovanni La Via 

от името на групата PPE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) посочените в буква а) недостатъци 

са с траен характер и са довели до 

приемането на най-малко два акта за 

изпълнение по смисъла на член 54 за 

изключване от финансиране от бюджета 

на Съюза на разходи от съответната 

държава-членка; и 

б) или горепосочените недостатъци са 

с траен характер и са довели до 

приемането на най-малко два акта за 

изпълнение по смисъла на член 54 за 

изключване от финансиране от бюджета 

на Съюза на разходи от съответната 

държава-членка; или 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/199 

Изменение  199 

Giovanni La Via 

от името на групата PPE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Комисията стигне до заключението, 

че съответната държава членка не е в 

състояние да приложи необходимите 

мерки за подобряване на положението в 

най-близко бъдеще. 

в) Комисията стигне до заключението, 

че съответната държава членка не е в 

състояние да приложи необходимите 

мерки за подобряване на положението в 

най-близко бъдеще в съответствие с 

план за действие с ясни показатели за 

напредък, определени след 

консултации с Комисията. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/200 

Изменение  200 

Giovanni La Via 

от името на групата PPE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 110а 

 Публикуване ex post на 

бенефициентите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР 

 Държавите членки гарантират 

ежегодно публикуване ex post на 

бенефициентите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 

Във връзка с това те прилагат, mutatis 

mutandis, член 21 от Делегиран 

регламент (ЕС) № 1268/2012 на 

Комисията от 29 октомври 2012 

година относно правилата за 

прилагане на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза. 

Or. en 

 

 


