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Pakeitimo projektas 576 
=== I-D//7739 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 03 10 straipsnis — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 10 
3.0.DAG 

57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Rezervas         

Iš viso  57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Pagrindimas: 

Neaiški tikroji šio Centro pridėtinė vertė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 809 
=== S&D//7294 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 03 12 01 punktas — Europos vaistų agentūrai skirtas Sąjungos įnašas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 12 01 
3.0.DAG 

32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Rezervas         

Iš viso  32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Pagrindimas: 

Reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų įsigaliojo 2019 m. sausio 28 d. Juo Europos vaistų 

agentūrai (EMA) pavedamos papildomos užduotys. EMA turėtų būti suteikta pakankamai žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių 2020 m., kad ji galėtų pasirengti įgyvendinti šias naujas užduotis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 142 
=== FEMM/6205 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 
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Parengiamieji veiksmai —Motinų, naujagimių ir vaikų sveikatos observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagrindinis Europos motinų, naujagimių ir vaikų sveikatos observatorijos tikslas – skatinti pagarbą 

moterų teisėms nėštumo ir gimdymo metu bei vaikų teisėms. 

Observatorija atliks svarbų vaidmenį skatinant valstybių narų pastangas siekti JT darnaus vystymosi 

tikslų. 

Motinų, naujagimių ir vaikų sveikatai poveikį daro įvairūs, tarpusavyje susiję ir integruoti veiksniai, todėl 

observatorija veikia įvairiose srityse, kaip antai, priežiūra prieš gimdymą ir postnataliniu laikotarpiu 

(įskaitant akušerinio smurto stebėseną), naujagimių priežiūra, kūdikių ir vaikų mityba, skiepijimas, fizinis 

aktyvumas ir prie ekranų praleidžiamas laikas vaikystėje. 

Europos motinų, naujagimių ir vaikų sveikatos observatorija remia ir skatina ne tik įrodymais grindžiamą 

viešąją sveikatos politiką atlikdama griežtą ir išsamią valstybių narių sveikatos sistemų, teisės aktų ir 

politikos veiksmų analizę, bet ir analizuodama, kaip kiekviena valstybė narė praktikoje ir taikydama 

politines priemones laikosi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, konkrečiai susijusių su 

priežiūra prieš gimdymą, perinataliniu ir postnataliniu laikotarpiais, kūdikių ir vaikų mityba ir vaikų 

fizine ir nejudria veikla. 

Be to, observatorija skatins minėtų sričių mokslinius tyrimus; ji skatins viešas diskusijas, aukščiausiojo 

lygio susitikimų organizavimą ir įvairių valstybių narių teisės aktų leidėjų, mokslininkų ir specialistų 

keitimąsi gerąja patirtimi. 

Observatorija tiesiogiai bendradarbiauja su teisės aktų leidėjais ir ekspertais, taip pat bendradarbiauja ir 

yra yžmezgusi partnerystę su mokslinių tyrimų centrais, vyriausybėmis ir vietos, regionų, nacionalinėmis 

ir tarptautinėmis organizacijomis. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Neturtingesnės moterys turi mažiau galimybių naudotis priežiūros prieš gimdymą ir postnataliniu laikotarpiu 

paslaugomis, todėl moterys ir vaikai patiria dvigubą diskriminaciją ir nelygybę. 

Be to, moterų suvokimas, lūkesčiai ir patirtis, susiję su diskriminacija sveikatos priežiūros srityje, gali daryti 

neigiamą poveikį motinų vaikams teikiamai vaikų priežiūrai, o jų padariniai gali pasireikšti net iš kartos į 

kartą. 

Norint pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus, labai svarbu gerinti vaikų sveikatą ir gerovę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1058 
=== GUE//8214 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 30 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Galimybės įsigyti naujoviškų vaistų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas: 

1. nustatyti padėtį valstybėse narėse galimybių įsigyti naujoviškų vaistų aspektu; 

2. skatinti įvairių suinteresuotųjų subjektų dialogą, steigiant daugiadisciplinines grupes, kurioms būtų 

patikėta užduotis išanalizuoti padėtį ir įvairius poreikius atskirose valstybėse narėse; 

3. ES lygmeniu pasiūlyti gaires siekiant paskatinti sparčią pacientų prieigą prie saugių, naujoviškų ir 

įperkamų vaistų, sumažinant esamą galimybių jų gauti nelygybę; 

4. nustatyti, kur galima pagerinti bendradarbiavimą Europos lygmeniu mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Įvairių valstybių narių pacientai susiduria su nevienodomis galimybėmis gauti tam tikrą gydymą, ypač 

naujoviškų vaistų, o tas galimybes dar labiau apsunkina kompensavimo apribojimai skirtingose valstybėse 

narėse. Šiuo bandomuoju projektu siekiama ištirti realią padėtį ir prisidėti rengiant politinį pasiūlymą dėl 

galimybės gauti vaistų. Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į nesenose 2016 m. birželio 17 d. Tarybos 

išvadose dėl farmacijos sistemų pusiausvyros ES ir jos valstybėse narėse stiprinimo paskelbtą kvietimą 

veikti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1059 
=== GUE//8215 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Sveikatos raštingumas visiems 

Pastabos: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Projektas turėtų padėti supažindinti piliečius su žiniomis, požiūriais ir vertybėmis, kurie padėtų 

sąmoningai pasirinkti ir priimti jų sveikatai ir fizinei, socialinei ir psichinei gerovei bei juos supančių 

žmonių sveikatai tinkamus sprendimus. Todėl jį įgyvendinant turėtų būti parengtos gairės ir paramos 

priemonės švietimo sveikatos srityje, be kita ko, naudojamos įvairiose terpėse, tokiose kaip mokykla, 

darbas ir bendruomenės organizacijos, jį turėtų vykdyti švietimo, profesinės ir labdaros organizacijos, 

remiančios vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius. 

Gairės turėtų būti parengtos siekiant padėti apibrėžti sveikatos švietimo politiką ir užtikrinti, kad ji būtų 

suderinta su PSO ir Europos Tarybos sveikatos švietimo gairėmis. 

Kitas šio bandomojo projekto tikslas bus remti programas, kurios padeda: 

propaguoti požiūrį ir vertybes, kurie skatina sveiką elgesį, 

skatinti elgesį, nulemiantį sveiką gyvenimo būdą, 

užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti švietimo sveikatos srityje paslaugomis, 

teikti kokybišką švietimą sveikatos klausimais. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Švietimas sveikatos klausimais turėtų būti tikslinis procesas, kuriam vykstant būtų taikomos strategijos 

siekiant padėti asmenims ir bendruomenėms elgtis arba pakeisti savo elgesį taip, kad būtų užtikrinta geresnė 

sveikata. 1984 m. PSO regioninis Europos komitetas patvirtino „Sveikatos visiems“ tikslus, kurie turėtų būti 

valstybių narių sveikatos politikos pagrindas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 995 
=== GUE//8116 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Pirminė tarpusavio prevencija narkotikų vartojimo ir lytiškai plintančių ligų 

srityse 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pastaraisiais metais dėl narkotikų vartojimo įvairėjimo (dėl didėjančio kokaino ar sintetinių produktų 
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vartojimo) sudėtingesnės tapo problemos, kurias Europos šalys anksčiau sėkmingai sprendė. Klausimų, 

susijusių su kova su narkotikų vartojimu, sprendimą dar labiau apsunkina tai, kad nepakankamai 

investuojama į reikiamas priemones ir dėl to institucijoms sunkiau prisitaikyti prie naujų medžiagų ir 

vartojimo būdų, o prieiga prie tų medžiagų (pvz., perkant internetu) tampa vis lengvesnė. Dėl to padidėjo 

vartojimas ir poveikis visuomenės, ypač jaunimo, sveikatai. 

Kartu matome, kad santykinai daugėja lytiškai plintančių ligų, taip pat ir tarp jaunimo. 

Šie skaičiai pateisina didesnes investicijas į vaistus ir kovos su lytiškai plintančiomis ligomis priemones, 

naudojant išbandytus ir patikrintus metodus, tokius kaip pirminė tarpusavio prevencija. 

Šis metodas sudaro galimybes taikyti tiesioginį ir empatišką metodą, kuris yra lengvai suprantamas 

numatytiems naudos gavėjams. Bendraujant su jaunimu šis metodas yra ypač veiksmingas, todėl 

paprasčiau spręsti klausimus, kurie šio bandomojo projekto atveju yra labai asmeniniai, tad kartų 

požiūris palengvins bendravimą. 

Šis bandomasis projektas padės sukurti tam tikras priemones, grindžiamas mokslinėmis žiniomis apie 

narkotikus ir lytiškai plintančias ligas (šiuos klausimus koordinuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės 

centras ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras), ir apibendrinti atvejų tyrimus (bent jau 

valstybės narės lygmeniu), kuriuose dalyvautų nacionalinės agentūros, savivaldybės, mokyklos ir jaunimo 

organizacijos. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą turėtų būti nustatytos priemonės, pagal kurias 

valstybės narės galėtų parengti nacionalines pirminės tarpusavio prevencijos programas narkotikų 

vartojimo ir lytiškai plintančių ligų srityse. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dėl padidėjusio narkotikų vartojimo ir didelio sergamumo lytiškai plintančiomis ligomis, ypač tarp jaunimo 

(tai vyksta dėl to, kad trūksta investicijų į visuomenės sveikatos politiką, ypač minėtose konkrečiose srityse), 

būtina aktyviai reaguoti į šias bėdas. Jau įrodyta, kad pirminė prevencija vykdant tarpusavio veiksmus yra 

veiksmingas ir efektyvus šių ir kitų klausimų sprendimo būdas. Todėl būtina šiam metodui skirti daugiau 

dėmesio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 107 
=== ITRE/5171 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Dirbtinio intelekto plėtojimas padiatriniams vėžiniams susirgimams vėžiui 

diagnozuoti ir gydyti 
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Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pediatriniai vėžiniai susirgimai – tai įvairios retosios ligos, kurios ne tik kelia pavojų atskirų asmenų 

gyvybei, bet ir, vertinant apskritai, yra labai svarbi visuomenės sveikatos problema. Turint omenyje tai, 

kad Europoje kasmet susiduriama su 35 000 naujų susirgimų atvejų ir miršta daugiau kaip 6 000 vaikų ir 

jaunų žmonių, pediatriniai vėžiniai susirgimai tebėra pagrindinė vaikų ir paauglių mirties nuo ligų 

priežastis. Be to, Europoje esama daugiau kaip 300 000 pediatriniais vėžiniais susirgimais sirgusių ir 

išgyvenusių asmenų (šis skaičius pasieks beveik pusę milijono iki 2020 m.). Du trečdaliai išgyvenusiųjų 

patiria ilgalaikį šalutinį gydymo poveikį, kuris gali būti labai stiprus ir turėti poveikio pusės sirgusių 

asmenų kasdieniam gyvenimui. 

Veiksmingas mašinų mokymosi ir dirbtinio intelekto technologijų diegimas gali padėti spręsti daugelį 

visuomenės uždavinių, taip pat ir užtikrinti geresnius diagnostikos ir gydymo būdus. Integruotos sveikatos 

priežiūros ir mokslinių tyrimų duomenų platformos, kuriose kaupiama informacija apie klinikinius 

fenotipus, diagnostinius tyrimus (įskaitant patologiją, genomiką, radiologinę vizualizaciją), gydymo 

intervencines priemones ir klinikinius rezultatus, bus veiksmingos priemonės siekiant užtikrinti ankstyvą 

ir tikslų diagnozavimą, tiksliai nustatyti pacientų grupes pagal terapinius poreikius ir palengvinti naujų 

terapinių inovacijų kūrimą. 

Kadangi pediatriniai vėžiniai susirgimai yra retosios ligos, būtina taikyti bendradarbiavimu grindžiamą 

metodą siekiant kaupti ir integruoti visose valstybėse narėse surinktus duomenis, įskaitant geriausią 

patirtį ir naujas technologijas, kad būtų galima toliau plėtoti bendrus sprendimus. Dideli duomenų 

rinkiniai, kurie galėtų suteikti suteikti geresnių įžvalgų apie vėžio genezę, rezultatus ir ilgalaikį šalutinį 

gydymo poveikį, šiuo metu panaudojami nepakankamai. Dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis yra 

priemonės, ateityje padėsiančios analizuoti sudėtingų duomenų rinkinius ir skatinti tikslųjį vėžio gydymą, 

kuris būtų prieinamas visiems jauniems žmonėms Europoje. 

Siekiant tolesnės pažangos diagnuozuojant ir gydant pediatrinius onkologinius susirgimus, reikės 

tarpvalstybinių daugiadisciplinių integruotų sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimų duomenų platformų, 

kurios sudarytų galimybę mašinų mokymosi algoritmams ir dirbtiniam intelektui kurti realiais 

duomenimis grindžiamus imitacinius modelius, kuriuos būtų galima panaudoti kaip duomenimis 

pagrįstas prietaikas, padedančias priimti klinikinius sprendimus ir tiesiogiai naudingas pacientams. 

Siūlomu projektu turėtų būti remiami dirbtinio intelekto technologijų moksliniai tyrimai ir konkretus jų 

taikymas diagnozuojant ir gydant pediatrinius vėžinius susirgimus. 

Projektas turėtų būti įgyvendinamas dviem etapais: 

1. Tarpvalstybinių metodų kūrimas, kad būtų lengviau surinkti duomenis iš įvairių šaltinių. Integruotų 

sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimų duomenų platformų, kuriose būtų kaupiami klinikiniai 

duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, klinikinę istoriją, atitinkamus diagnostinius tyrimus (patologiją, 

genomiką, radiologinę vizualizaciją), gydymą ir klinikinius rezultatus, susijusius su pediatriniais vėžiniais 

susirgimais, kūrimas, remiantis esamomis daugiadisciplininėmis platformomis ir (arba) duomenų 

rinkiniais ir suburiant visus susijusius suinteresuotuosius subjektus iš pediatrinės onkologijos srities ir 

technologijų kūrėjus. 

2. Dirbtinio intelekto technologijų prietaikų kūrimas siekiant pagerinti ligų diagnostiką, valdymą ir 

veiksmingą gydymą: integruotų sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimų duomenų platformų naudojimas 

siekiant plėtoti kliniškai svarbius mašinų mokymosi ir dirbtinio intelekto technologijų prietaikas. 

Įgyvendinant projektą didžiausias dėmesys galėtų būti skiriamas vienai ar kelioms prietaikoms, 

apimančioms radiologinę vizualiciją, skaitmeninę patologiją, integruotus genotipo nustatymo ir rezultatų 

prognozavimo algoritmus ir klinikinių sprendimų priėmimą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 
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Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Kadangi pediatriniai vėžiniai susirgimai yra retosios ligos, būtina taikyti bendradarbiavimu grindžiamą 

metodą siekiant kaupti ir integruoti visose valstybėse narėse surinktus duomenis, įskaitant geriausią patirtį ir 

naujas technologijas, kad būtų galima toliau plėtoti bendrus sprendimus. Dirbtinis intelektas ir mašinų 

mokymasis yra priemonės, ateityje padėsiančios analizuoti sudėtingų duomenų rinkinius ir skatinti tikslųjį 

vėžio gydymą, kuris būtų prieinamas visiems jauniems žmonėms Europoje. Dirbtinio intelekto technologijų 

prietaikų kūrimas pagerins ligų diagnostiką, valdymą ir veiksmingų gydymo būdų plėtojimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 143 
=== FEMM/6206 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 31 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – ES maitinimo krūtimi programa 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES maitinimo krūtimi programa padės valstybėms narėms, norinčioms dalyvauti rengiant išsamią 

nacionalinę kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategiją, pagrįstą Pasauline kūdikių ir vaikų maitinimo 

strategija, ir ją integruoti į nacionalinę sveikatos politiką ir planus, ypatingą dėmesį skiriant socialiai 

remtinoms grupėms ir vaikams. 

ES maitinimo krūtimi programa atitinka 2015–2020 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos 

maisto veiksmų plano prioritetus, ir ja siekiama visose valstybėse narėse skatinti maitinimą krūtimi ir 

gerinti su tuo susijusias galimybes (maitinimo krūtimi inicijavimas, išimtinumas, tęstinumas ir trukmė). 

Norint šiuos uždavinius veiksmingai įgyvendinti, reikia imtis įvairių, tarpusavyje susijusių ir integruotų 

veiksmų. Todėl programa bus įgyvendinama įvairiomis kryptimis: 

1. Statistika 

i) Bus siekiama, kad būtų nustatyta nacionalinė maitinimo krūtimi lygio stebėsenos sistema (pagrįsta 

visuotinai pripažintomis apibrėžtimis ir metodais), apimanti motinų amžiaus, išsilavinimo ir socialinio bei 

ekonominio statuso stebėseną. 

2. Informavimas apie socialinius ir elgsenos pokyčius 

i) Parama visuomenės informavimo apie maitinimą krūtimi kampanijoms, skirtoms plačiajai visuomenei 

ir vykdomoms žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose; 

iv) glaudus bendradarbiavimas su žiniasklaida skatinant ir remiant maitinimą krūtimi bei užtikrinant, kad 

jis būtų pristatomas ir traktuojamas kaip įprastas ir pageidautinas dalykas; 
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iii) aukštos kokybės medžiagos, skirtos platinti specialistams, motinų ir vaikų priežiūros įstaigų 

darbuotojams, parengimo rėmimas; 

iv) viešų diskusijų kūdikių ir vaikų mitybos tema skatinimas. 

3. Visų sveikatos priežiūros darbuotojų mokymas 

i) Parama valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant skatinti (arba atitinkamai 

peržiūrėti žemiau nurodytus dalykus, jei esama): 

— minimalius standartus, taikomus, kalbant apie vaistininkų ir kitų specialistų universitetinių studijų ir 

pouniversitetinių studijų programas ir maitinimo krūtimi bei laktacijos valdymo žinias; 

– naujausius standartus atitinkančias instrukcijas ir mokymo medžiagą; 

— mokymo medžiagos naudojimą vykdant tęstinį tarpdisciplininį mokymą remiantis PSO ir UNICEF 

rekomendacijomis, o ne paisant gamintojų ir platintojų, visų pirma, pieno pakaitalų gamintojų ir (arba) 

platintojų, interesų. 

4. Moksliniai tyrimai 

i) Pagal sutartą darbotvarkę ir prioritetus maitinimo krūtimi mokslinių tyrimų, kuriuos vykdant 

naudojamasi pripažintomis maitinimo krūtimi apibrėžtimis ir nepaisoma konkurencingų ar komercinių 

interesų, rėmimas ir skatinimas; 

ii) valstybių narių mokslinių tyrimų centrų intensyvesnio keitimosi žiniomis rėmimas ir skatinimas; 

iii) valstybių narių sveikatos priežiūros įstaigų ir institucijų keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais 

skatinimas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Praėjo daugiau nei dešimtmetis nuo veiksmų plano, skirto skatinti, saugoti ir remti maitinimą krūtimi 

Europoje, paskelbimo, o 2005 m. buvo paskelbta Innocenti deklaracija, tačiau vis dar nėra pakankamai 

programų ir politikos priemonių, kuriomis būtų garantuojama ir skatinama geriausia maitinimo krūtimi 

praktika ir taip užtikrinama geriausia vaikų gyvenimo pradžia visose ES valstybėse narėse. Suderinti ir 

tikslingi veiksmai yra veiksmingiausias būdas šiam tikslui pasiekti. Dėl šios priežasties ES maitinimo 

krūtimi programa yra ne tik pageidautina, bet ir tikrai būtina. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 849 
=== S&D//7339 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 31 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Natūralaus cukraus pakaitalai maisto produktuose 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Europoje suvartojamų laisvųjų cukrų kiekis viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 

rekomenduojamą lygį. Didelė dalis į maisto racioną patenkančių laisvųjų cukrų gaunama iš pagamintų 

maisto produktų, kaip antai konditerijos gaminių, kepinių, pusryčių javainių ir cukringų gėrimų. Dėl 

pernelyg didelio cukraus kiekio padidėja antsvorio ir su mityba susijusių neužkrečiamųjų ligų rizika, ir tai 

yra vienas didžiausių Europos uždavinių, susijusių su sveikos mitybos skatinimu. Turint omenyje tai, kad 

tam tikruose pagamintuose produktuose esančių laisvųjų cukrų kiekis yra didelis, o sudėtis labai skiriasi 

tiek įvairiose produktų kategorijose, tiek įvairiose šalyse, matyti, kad yra daug galimybių sumažinti 

cukraus kiekį, kuris buvo pridėtas gaminant maisto produktus. 

Nekaloringi saldikliai gali būti natūralūs ir dirbtiniai. Tačiau yra daug vertinimų ir tyrimų, kuriais 

analizuojama, kodėl dirbtiniai saldikliai yra prastesni už cukrų. Dėl šios priežasties cukrus maisto 

produktuose galėtų būti pakeistas natūraliais nekaloringas saldikliais. 

Natūralūs nekaloringi saldikliai maisto produktams ir gėrimams suteikia saldumo, bet nesuteikia jiems 

ląstelienos. 

Todėl jie turi būti derinami su tam tikrais ląstelienos suteikiančiais pakaitalais: polioliais, skaidulomis ir 

kt. 

Ląstelienos suteikiantys pakaitalai neturi kalorijų arba turi mažiau kalorijų nei cukrus, be to, suteikia 

mažiau saldumo. Jie gali būti naudojami kaip sacharozės pakaitalas maisto produktuose išlaikant 

ląstelieną. Didžioji dalis ląstelienos suteikiančių pakaitalų pasižymi vartojimo apribojimais, pvz., polioliai 

turi šalutinio poveikio, todėl tam tikri didžiausi jų kiekiai buvo apriboti taip, kad nebūtų įmanoma visiškai 

pakeisti cukraus. 

Todėl reikia atlikti išsamius ir nuodugnius tyrimus siekiant palengvinti cukraus ir atitinkamos ląstelienos 

pakaitalų naudojimą maisto produktuose. 

Projektas turėtų būti įgyvendinamas dviem etapais: 

1. Moksliniai tyrimai ir geriausių metodų, kuriais būtų galima pakeisti cukrų ir atitinkamą ląstelieną 

maisto produktuose, kūrimas (skirtingi metodai įvairios paskirties produktams) ir 

2. įrangos, kuri leistų gaminti tuos maisto produktus, kūrimas ir įsigijimas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dėl cukraus vartojimo kyla daug su sveikata susijusių problemų. Kadangi dedama daug pastangų siekiant 

didinti informuotumą apie cukraus vartojimo pavojų, žmonės nori jį pakeisti, tačiau rinkoje yra labai mažai 

sveikų pakaitalų. Taip yra dėl to, kad reikia dėti labai daug pastangų norint pakeisti cukrų maiste. Todėl 

reikia atlikti išsamius ir nuodugnius tyrimus siekiant palengvinti cukraus ir atitinkamos ląstelienos pakaitalų 

naudojimą maisto produktuose. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 144 
=== FEMM/6207 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 32 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 32 
3.0.PPPA 

    1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Europos informuotumo apie endometriozę platformos sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Endometriozė – ginekologinė lėtinė liga, kuria serga apie 1 iš 10 vaisingo amžiaus moterų ir mergaičių 

visose šalyse ir socialinėse bei ekonominėse gyventojų grupėse. Simptomai, kurie dažnai yra skausmingi ir 

gali būti sekinantys, apima skausmingas mėnesines, lėtinį pilvo skausmą, nemalonius pojūčius / skausmą 

lytinių santykių metu bei tuštinantis ir net nevaisingumą. Endometriozė neigiamai veikia visus kasdienio 

moterų gyvenimo aspektus, įskaitant jų fizinę ir emocinę gerovę, darbo našumą ir socialinį gyvenimą. Iš 

tikrųjų, dažnai prireikia net 10 metų, kad būtų diagnozuota endometriozė. Kadangi, be to, mėnesinių 

skausmas dažnai menkinamas ir su mėnesinėmis susijusios problemos laikomos gėdingomis, endometrizė 

yra nepakankami ištirta ir nepakankamai diagnozuojama ir pačios moterys, sveikatos priežiūros 

specialistai bei platesnė visuomenė labai stokoja informacijos apie šią ligą.  

Šiuo bandomuoju projektu siekiama sukurti Europos informuotumo apie endometriozę platformą, kuri 

sutelktų atitinkamas valdžios institucijas ir veikėjus Europos ir nacionaliniu lygmenimis, kad minėtos 

problemos būtų veiksmingai sprendžiamos. 

Visų pirma platformos veikla turėtų būtų siekiama, be kita ko, šių tikslų: 

koordinuota kampanija Europos lygmeniu siekiant padidinti informuotumą apie endometriozę, jos 

simptomus, padarinius ir gydymo galimybes; 

palankesnių sąlygų praktiniam (-iams) seminarui (-ams), kuriame (-iuose) dalyvautų sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjai ir atitinkamos atstovaujančios organizacijos, sudarymas, siekiant šalinti informacijos 

spragas ir problemas, su kuriomis susiduria endometrioze sergančios moterys, pvz., vėluojanti diagnozė, 

klinikinis šališkumas lyties atžvilgiu, nevaisingumas, psichologinė pagalba ir susijusios gyvenimo kokybės 

problemos; 

reguliarus nacionalinių institucijų, medicinos specialistų ir pilietinės visuomenės organizacijų keitimasis 

informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais; 

žinių ir įrodymų rinkimas; 

pokyčių skatinimas nacionaliniu lygmeniu, susijusių su būtinomis investicijomis į mokslinius tyrimus, 

įskaitant priežasčių mokslinius tyrimus, galimybes pasinaudoti priežiūra, laikinojo nedarbingumo 

atostogas ir t. t. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

EP rezoliucijoje 2016/2096(INI) Komisija ir valstybės narės buvo raginamos „skatinti informavimo, 

prevencijos ir sąmoningumo didinimo kampanijas endometriozės klausimais, taip pat numatyti priemones, 

reikalingas šios sveikatos srities specialistų mokymams rengti“. Europos platforma apjungtų ES, 

nacionalines valdžios institucijas, atitinkamas ES ir nacionalines pilietinės visuomenės organizacijas ir 

medicinos specialistus, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis geriausios praktikos 

pavyzdžiais, didinamas informuotumas ir skatinami pokyčiai nacionaliniu lygmeniu, taip pat padedama 

pašalinti gėdą, jaučiamą dėl su mėnesinėmis susijusių problemų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 850 
=== S&D//7340 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 03 77 33 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 77 33 
3.0.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 350 000 500 000 350 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — „Galileo“ ir EGNOS panaudojimas siekiant sumažinti mirčių dėl širdies 

sustojimo skaičių  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Staigus širdies sustojimas Europos Sąjungoje lemia 20 % mirties atvejų. Šis skaičius galėtų būti gerokai 

mažesnis, jei visoms aukoms būtų atliktas ankstyvas širdies masažas ir ankstyva defibriliacija. Iš tiesų, 

moksliniai tyrimai rodo, kad, jei pirmoji defibriliacija atliekama nepraėjus trims minutėms nuo širdies 

sustojimo, išgyvenimo lygis siekia 74 %. Tačiau tik mažiau nei 5 % širdies sustojimo aukų atliekamas 

ankstyvas širdies masažas ir defibriliacija. 

Šiuo metu vykdoma vis daugiau informavimo kampanijų siekiant skatinti žmonių, privačių organizacijų 

ar viešųjų institucijų mokymą, kaip atlikti dirbtinį kvėpavimą, ir automatinių išorinių defibriliatorių 

(AID) įsigijimą. Vis dėlto dažnai kiti žmonės, įskaitant pagalbos tarnybas, nežino, kur yra šie prietaisai. 

Dėl to susiklosto padėtis, kai širdies priepuolio aukos negali būti laiku atgaivintos. Taigi, būtina plėtoti ir 

propaguoti taikomąsias programas, kuriomis siekiama sudaryti viešai prieinamų AID žemėlapį. 

Be to, Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų EGNOS ir „Galileo“ pridėtinė vertė teikiant 

buvimo vieta grindžiamas paslaugas jau įrodyta. Šios sistemos turėtų būti naudojamos ir gyvybėms gelbėti 

nustatant AID buvimo vietą. 

Visų esamų automatinių išorinių defibriliatorių (AID) registras turėtų būti prieinamas visiems, 

priimantiems pagalbos skambučius, kad jie galėtų informuoti pagalbos tarnyboms skambinantį asmenį, 

kur yra artimiausias defibriliatorius. Kai įmanoma, šis registras turėtų būti prieinamas ir tiesiogiai 

piliečiams. 

Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad: 
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– kai kuriais defibriliatoriais negalima naudotis visą parą ir visomis savaitės dienomis, nes jie gali būti 

vietose, kurios uždaromos tam tikru konkrečiu laiku (biuruose, parduotuvėse, mokyklose ir t. t.); 

– kai kuriais atvejais, pvz., kai kalbama apie didelius pastatus, vietos, kurioje yra defibriliatorius, adresas 

gali būti nepakankama informacija siekiant greitai juo pasinaudoti. Todėl informacija apie vietą taip pat 

turėtų apimti tokią svarbią informaciją kaip pastato aukštas; 

– duomenys apie gerą defibriliatoriaus veikimą yra taip pat labai svarbi informacija. Pavyzdžiui, 

šiuolaikiniai defibriliatoriai dabar gali rodyti, kiek energijos likę baterijoje. 

Šiame registre pateikiama informacija turėtų būti prieinama naudoti ją gaunant dviem būdais: 

1. į automatinį išorinį defibriliatorių (AID) įdedant „Galileo“ mikroschemą taip, kad būtų galima 

nustatyti tikslią prietaiso buvimo vietą, arba 

2. rankiniu būdu įrašant informaciją apie AID, į kuriuos neįdėta mikroschema. 

Taigi, šio projekto tikslas – parodyti pridėtinę „Galileo“ vertę gyvybių gelbėjimo srityje. Kadangi Europos 

pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) programos veiklos rezultatai, turint mintyje signalo 

tikslumą ir prieinamumą, yra labai puikūs, ši programa galėtų padėti sumažinti širdies priepuolio aukos 

pagalbos laukimo laiką. Šiuo klausimu reikėtų priminti, kad kiekviena minutė, prarasta prieš širdies 

masažą ar defibriliaciją, sumažina aukos išgyvenimo galimybę 10 %. 

Taigi pagrindinis šio bandomojo projekto tikslas turėtų būti: 

analizuoti optimalius būdus plėtoti, organizuoti ir valdyti viešai prieinamų AID registrą naudojantis 

informacija apie buvimo vietą, kurią teikia sistema „Galileo“; 

rasti alternatyvą registrui, grindžiamą sistema „Galileo“. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Įrodyta, kad staigaus širdies sustojimo aukų išgyvenimo rodikliai gerokai padidėja, jei atliekamas dirbtinis 

kvėpavimas ir ankstyva defibriliacija. Nors šiuo metu yra daug AID ir daug žmonių išmokyti atlikti dirbtinį 

kvėpavimą, trūksta informacijos apie šių prietaisų buvimo vietą. Taigi, šio bandomojo projekto tikslas – 

parodyti pridėtinę „Galileo“ vertę mažinant su širdies sustojimu susijusių mirčių skaičių, tuo tikslu sudarant 

viešai prieinamų AID žemėlapį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 381 
=== AGRI/6044 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 04 01 straipsnis — Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 01 3.0.8 171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Pagrindimas: 

2019 m. afrikinis kiaulių maras dar labiau plito. Ši liga daro didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį daugelyje 

regionų, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Bulgarija ir Rumunija. Tokios šalys kaip JAV ėmėsi veiksmų, kad 

sukurtų vakciną nuo šios ligos. Nepaprastai svarbu skirti pakankamai lėšų kovai su tokiomis ligomis 

sukuriant vakciną, kuri galėtų padėti likviduoti ligą Sąjungoje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 742 
=== S&D//7225 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 04 01 straipsnis — Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Rezervas         

Iš viso  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Pagrindimas: 

2019 m. afrikinis kiaulių maras dar labiau paplito. Ši liga daro didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį 

daugelyje regionų, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip antai, Bulgarija ir Rumunija. Kai kurios šalys, pvz., JAV, 

ėmėsi veiksmų, kad sukurtų vakciną nuo šios ligos. Nepaprastai svarbu skirti pakankamai lėšų kovai su 

tokiomis ligomis sukuriant vakciną, kuri galėtų padėti likviduoti ligą Sąjungoje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 372 
=== AGRI/6028 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 04 04 straipsnis — Neatidėliotinų priemonių, susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, fondas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Pagrindimas: 

2019 m. afrikinis kiaulių maras (AKM) ES plinta labai sparčiai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. užregistruota 

daugiau kaip 3 300 atvejų, jis daro poveikį vis daugiau šalių ir regionų. Siūlomas padidinimas susijęs su 

tebesitęsiančiu AKM protrūkiu, ypač Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje, kuriose jo atvejai užregistruoti 

tiek tarp šernų, tiek pramoniniuose ūkiuose. Epidemija turi rimtų ekonominių ir sektorinių pasekmių, o 2020 

m. reikės papildomų nenumatytų atvejų priemonių. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 741 
=== S&D//7224 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 04 04 straipsnis — Neatidėliotinų priemonių, susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, fondas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Pagrindimas: 

Afrikinis kiaulių maras 2019 m. ES plito labai sparčiai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. užregistruota daugiau kaip 

3 300 atvejų, nuo maro nukenčia vis daugiau šalių ir regionų. Siūlomas padidinimas susijęs su toliau 

juntamu maro poveikiu, visų pirma, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje, kur užregistruoti ir šernų 

užsikrėtimo maru atvejai, ir maro atvejai pramoniniuose ūkiuose. Epidemija turi rimtų ekonominių ir 

sektorinių pasekmių, o 2020 m. reikės papildomų nenumatytų atvejų priemonių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1048 
=== GUE//8197 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 04 04 straipsnis — Neatidėliotinų priemonių, susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, fondas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Pagrindimas: 

Siūlomu asignavimų padidinimu siekiama pagerinti pastangas šalinti veiksnius, kurie kelia grėsmę 

gyvūnams ir daugeliui miškų ekosistemų. Taip pat siekiama padidinti asignavimus, skiriamus specialioms 

žemės ūkio priemonėms atokiausiuose ES ir valstybių narių regionuose, kuriuose didelė grėsmių tikimybė ir 

mažesni ekonominiai pajėgumai ir kuriuose šie kenkėjai daro didesnį ir ilgalaikiškesnį poveikį vietos ir 

regionų ekonomikai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 970 
=== GUE//8069 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

18 01 04 01 punktas — Vidaus saugumo fondo rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 01 04 01 
3.0.2 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Vidaus saugumo fondo rėmimo išlaidos  

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas Vidaus saugumo fondo techninei pagalbai, numatytai Reglamento (ES) Nr. 513/2014 

9 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 515/2014 16 straipsnyje, finansuoti. Jis taip pat gali būti skirtas tyrimų, 

ekspertų susitikimų, informacijos ir leidinių, tiesiogiai susijusių su programos uždavinio arba šio punkto 

priemonių įgyvendinimu, išlaidoms padengti, taip pat visoms kitoms techninės ir administracinės pagalbos, 

nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, Komisijos perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų 

sutartis, išlaidoms padengti. 

Jis visų pirma gali būti naudojamas padengti: 

– rėmimo išlaidoms (parama projektų rengimui ir vertinimui, su auditu susiję veiksmai, su sukčiavimo 

nustatymu ir jo prevencija susiję veiksmai, konferencijos, seminarai, praktiniai seminarai ir kitos bendros 

informavimo ir mokymo priemonės paskirtosioms institucijoms ir pagalbos gavėjams, susijusios su 

Reglamento (ES) Nr. 513/2014, Reglamento (ES) Nr. 515/2014 ir susijusių specialiųjų reglamentų 

įgyvendinimu, vertimai), 

– veiksmams, skirtiems informacijai skleisti, tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, informuotumui 

didinti, bendradarbiavimui bei keitimuisi patirtimi, taip pat su trečiosiomis šalimis, skatinti,  

– Sąjungos politikos prioritetų koordinuotai komunikacijos veiklai, jei šie prioritetai yra susiję su 

bendraisiais Reglamento (ES) Nr. 513/2014, Reglamento (ES) Nr. 515/2014 ir susijusių specialiųjų 

reglamentų tikslais, 

– kompiuterinių valdymo, stebėsenos, audito, kontrolės ir vertinimo sistemų įrengimui, atnaujinimui, 

eksploatavimui ir sujungimui, 

– bendros vertinimo ir stebėsenos sistemos bei rodiklių sistemos, prireikus atsižvelgiant į nacionalinius 

rodiklius, sukūrimui, 

– vertinimams, įskaitant veiksmus, skirtus vertinimo metodams ir keitimuisi informacija apie vertinimo 

praktiką gerinti, bendros vertinimo bei stebėjimo sistemos sukūrimą, ekspertų ataskaitų statistinius 

duomenis ir tyrimus,  

– paramai institucijoms stiprinti ir administracinių pajėgumų kūrimui skirtų veiksmingai valdyti 

Reglamentą (ES) Nr. 513/2014, Reglamentą (ES) Nr. 515/2014 ir susijusius specialiuosius reglamentus,  

– priemonėms, susijusioms su Reglamento (ES) Nr. 513/2014, Reglamento (ES) Nr. 515/2014 ir susijusių 

specialiųjų reglamentų analize, valdymu, stebėsena, dalijimusi informacija bei įgyvendinimu, ir 

priemonėms, susijusioms su kontrolės sistemų ir techninės bei administracinės pagalbos įgyvendinimu. 

Pagal susitarimus, kuriuos sudarė Europos Sąjunga ir Islandijos Respublika, Norvegijos Karalystė, 

Šveicarijos Konfederacija bei Lichtenšteino Kunigaikštystė dėl papildomų taisyklių, susijusių su Vidaus 

saugumo fondu – Sienos – 2014–2020 m. laikotarpiu, Komisija gali panaudoti pagal tame susitarime 

nustatytą sumą asocijuotų valstybių kasmet atliktų mokėjimų administracinėms išlaidoms, susijusioms su 
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pareigūnais arba išorės personalu, reikalingais padėti asocijuotoms fondo valstybėms įgyvendinti susitarimą, 

padengti. 

Pagrindimas: 

Vidaus saugumo fondu sujungiami vidaus ir išorės saugumo aspektai, skatinamas ES valstybių narių ir 

trečiųjų šalių pasienio bendradarbiavimas ir padedama užblokuoti ES sienas. Jis skatina „gynybą“ nuo 

pabėgėlių, atsisakymą juos įsileisti ir jų grąžinimą atgal. Jis skatina migracijos kriminalizavimą. Fondas turi 

būti panaikintas, o finansiniai ištekliai perskirti civilinėms ES jūrų paieškos ir gelbėjimo operacijoms ir 

pagrindinėms priverstinės migracijos priežastims šalinti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1082 
=== GUE//8249 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 01 01 punktas — Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą 

rėmimas 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Vidaus saugumo fondas prisideda prie šių konkrečių tikslų: 

– remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas 

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir 

spręsti neteisėtos imigracijos klausimą, 

– remti integruotą sienų valdymą, įskaitant tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą 

vadovaujantis bendrais Sąjungos standartais, taip pat valstybėms narėms dalijantis informacija 

tarpusavyje ir su FRONTEX, kad, pirma, būtų užtikrinta išorės sienų vienodo aukšto lygio kontrolė ir 

apsauga, be kita ko, kovojant su nelegalia imigracija, ir, antra, sklandus išorės sienų kirtimas laikantis 

Šengeno acquis, kartu garantuojant galimybę gauti tarptautinę apsaugą asmenims, kuriems ji būtina, 

atsižvelgiant į valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, įskaitant negrąžinimo 

principą, ir tinkamai atsižvelgiant į specifinę atitinkamų žmonių padėtį bei lyčių perspektyvą. 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su valstybių narių veiksmais arba veiksmais valstybėse 

narėse, padengti, visų pirma šioms išlaidoms:  

– infrastruktūrų, pastatų ir sistemų, kurios reikalingos sienų perėjimo punktuose ir sekimui tarp sienų 

perėjimo punktų užtikrinti, siekiant iš anksto numatyti ir įveikti neteisėtą sienų perėjimą, neteisėtą 

imigraciją ir tarpvalstybinį nusikalstamumą, taip pat kad būtų užtikrinti sklandūs keliautojų srautai; 

– operatyvinės įrangos, transporto priemonių ir ryšių sistemų, reikalingų veiksmingai ir saugiai sienų 

kontrolei vykdyti ir asmenims nustatyti, 

– sienas kertančių migrantų srautų veiksmingo valdymo IT ir ryšių sistemų, įskaitant investicijas į esamas 
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ir būsimas sistemas,  

– infrastruktūros, pastatų, ryšių ir IT sistemų, operatyvinės įrangos, reikalingos prašymams išduoti vizą 

nagrinėti ir konsulatams bendradarbiauti, taip pat kitų veiksmų, kuriais siekiama gerinti prašymą išduoti 

vizą pateikiantiems asmenims teikiamų paslaugų kokybę,  

– mokymų, susijusių su tos įrangos ir tų sistemų naudojimu, kokybės valdymo standartų diegimo ir sienos 

apsaugos pareigūnų mokymų (prireikus ir trečiosiose šalyse vykdomų mokymų), susijusių su jų 

vykdomomis stebėjimo, konsultavimo ir kontrolės užduotimis, laikantis tarptautinės žmogaus teisių 

teisės ir vadovaujantis požiūriu, kuriuo atsižvelgiama į lyčių aspektą, įskaitant prekybos žmonėmis ir 

neteisėto asmenų gabenimo aukų identifikavimą, 

– imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir konsultantų dokumentų klausimais trečiosiose šalyse 

delegavimo, keitimosi sienos apsaugos pareigūnais tarp valstybių narių arba tarp valstybės narės ir 

trečiosios šalies ir jų delegavimo,  

– tyrimų, mokymų, bandomųjų projektų ir kitų veiksmų, kuriais palaipsniui nustatoma integruota išorės 

sienų valdymo sistema, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 515/2014 3 straipsnio 3 dalyje, įskaitant 

veiksmus, kuriais siekiama skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą valstybėse narėse arba tarp jų, ir 

veiksmus, susijusius su sienų valdymo sistemų sąveikumo užtikrinimu ir suderinimu, 

– tyrimų, bandomųjų projektų ir veiksmų, kuriais siekiama taikyti valstybėms narėms ir Sąjungos 

agentūroms vykdant operatyvinį bendradarbiavimą parengtas rekomendacijas, veiklos standartus ir 

sukauptą geriausią patirtį. 

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su trečiųjų šalių veiksmais arba veiksmais trečiosiose 

šalyse, padengti, visų pirma šioms išlaidoms:  

– informacinių sistemų, priemonių arba įrangos, reikalingos valstybėms narėms ir trečiosioms šalims 

keistis informacija,  

– veiksmų, susijusių su valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyviniu bendradarbiavimu, įskaitant bendras 

operacijas,  

– projektų trečiosiose šalyse, kuriais siekiama gerinti stebėjimo sistemas siekiant užtikrinti 

bendradarbiavimą su Eurosur, 

– tyrimų, seminarų, praktinių seminarų, konferencijų, mokymo, įrangos ir bandomųjų projektų, kuriais 

siekiama trečiosioms šalims perteikti ad hoc techninę ir operatyvinę patirtį, 

– tyrimų, seminarų, praktinių seminarų, konferencijų, mokymo, įrangos ir bandomųjų projektų, kuriais 

siekiama taikyti valstybėms narėms ir Sąjungos agentūroms trečiosiose šalyse vykdant operatyvinį 

bendradarbiavimą parengtas konkrečias rekomendacijas, veiklos standartus ir sukauptą geriausiąją 

patirtį. 

Šis asignavimas taip pat skirtas negautiems išduotų tranzito vizų mokesčiams ir papildomoms išlaidoms, 

patirtoms įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu 

dokumento (STGD) sistemą pagal 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003, 

nustatantį specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą 

(STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (OL L 99, 2003 4 17, p. 8) 

ir 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų 

(STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, 

vienodos formos (OL L 99, 2003 4 17, p. 15), padengti. 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas tarpvalstybiniams veiksmams arba Sąjungai ypač 

svarbiems veiksmams finansuoti. Kad tie veiksmai būtų tinkami finansuoti, jais visų pirma siekiama tokių 

tikslų:  

– remti parengiamąją, stebėjimo, administracinę ir techninę veiklą, reikalingą siekiant vykdyti išorės sienų 

ir vizų politiką, taip pat stiprinti Šengeno erdvės valdymą plėtojant ir diegiant vertinimo mechanizmą, 
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nustatytą 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip 

taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. 

Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą 

(OL L 295, 2013 11 6, p. 27), siekiant patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis ir Šengeno sienų 

kodeksas ir visų pirma kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių 

organizuojant apsilankymus vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos,  

– gerinti padėties valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse pažinimą ir suvokimą analizuojant, vertinant ir 

atidžiai stebint, kaip vykdoma politika,  

– remti statistinių priemonių, įskaitant bendras statistines priemones, ir metodų bei bendrų rodiklių, 

duomenis suskirstant pagal lytį, plėtojimą, 

– remti ir stebėti, kaip Sąjungos teisė ir Sąjungos politikos tikslai įgyvendinami valstybėse narėse, ir 

vertinti jų veiksmingumą ir poveikį, įskaitant pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms 

požiūriu, jei tai susiję su priemonės taikymo sritimi,  

– Europos mastu skatinti plėtoti tinklus, mokytis vieniems iš kitų, nustatyti ir tarp įvairių suinteresuotųjų 

subjektų platinti geriausios praktikos pavyzdžius bei naujoviškus metodus, 

– skatinti projektus, kurių tikslas – suderinti su sienų valdymu susijusias priemones ir užtikrinti jų 

sąveikumą vadovaujantis bendraisiais Sąjungos standartais, siekiant sukurti integruotą Europos sienų 

valdymo sistemą, 

– didinti suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumą apie Sąjungos politiką ir tikslus, 

įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politinius prioritetus,  

– gerinti Europos tinklų pajėgumą vertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus, 

– remti itin naujoviškus projektus, kuriais plėtojami nauji metodai ir (arba) technologijos, kuriuos būtų 

galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma projektus, kuriais siekiama išbandyti ir patvirtinti 

mokslinių tyrimų projektus,  

– remti veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis ir vykdomus trečiosiose šalyse, kaip minėta 

Reglamento (ES) Nr. 1053/2013 4 straipsnio 2 dalyje, 

– didinti informuotumą, vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Šis asignavimas taip pat skirtas finansinei paramai teikti siekiant tenkinti skubius ir konkrečius poreikius 

ekstremaliosios situacijos atveju, kai tai yra dėl netikėto ir ypač didelio spaudimo susiklosčiusi padėtis, kai 

daug ir pernelyg daug trečiųjų šalių piliečių kerta arba gali kirsti vienos arba daugiau valstybių narių išorės 

sieną. 

Šiuo asignavimu numatomas Komisijos ir valstybių narių ekspertų dėl vertinimų vietoje, susijusių su 

Šengeno acquis taikymu, patirtų kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimas. Prie šių išlaidų turi būti 

pridėtos išlaidos reikmenims ir įrangai, reikalingiems vertinimams vietoje atlikti, jiems pasirengti ir 

tolesniems veiksmams. 

Pajamos iš Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašų, pagal susitarimus dėl jų asociacijos 

įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, įrašytos pajamų suvestinės 6 3 1 3 punkte, gali būti 

panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e punktą. 

Atitinkama suma – 40 580 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Finansavimas pagal šią išlaidų kategoriją šiuo metu skiriamas infrastruktūrai, pagalbiniams pastatams, sienų 

stebėjimo sistemoms ir glaudesniam bendradarbiavimui su EUROSUR. Toks finansavimas turi būti 

panaikintas, nes juo remiamas militaristinis požiūris į migraciją, pabėgėlių problema sprendžiama kaip 

gynybos problema ir skatinama laikytis požiūrio, kad pabėgėliai turėtų būti gaudomi ir grąžinami į savo 
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kilmės šalis. Šias lėšas galima perskirti kovos su pagrindinėmis migracijos priežastimis, pvz., konfliktais, 

priemonėms ir užtikrinti saugius ir teisėtus maršrutus pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 980 
=== GUE//8079 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 01 01 punktas — Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą 

rėmimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Rezervas         

Iš viso  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Vidaus saugumo fondas prisideda prie šių konkrečių tikslų: 

Pataisyti tekstą taip: 

– remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas 

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims ir užtikrinti vienodą požiūrįasmenims, laikytis vienodo 

požiūrio į trečiųjų šalių piliečius,piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą, 

– remti integruotą sienų valdymą, įskaitant tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą 

vadovaujantis bendrais Sąjungos standartais, taip pat valstybėms narėms dalijantis informacija 

tarpusavyje ir su FRONTEX, kad, pirma, būtų užtikrinta išorės sienų vienodo aukšto lygio kontrolė ir 

apsauga, be kita ko, kovojant su nelegalia imigracija, ir, antra, sklandus išorės sienų kirtimas laikantis 

Šengeno acquis,acquis, kartu garantuojant galimybę gauti tarptautinę apsaugą asmenims, kuriems ji 

būtina, atsižvelgiant į valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, įskaitant 

negrąžinimo principą, ir tinkamai atsižvelgiant į specifinę atitinkamų žmonių padėtį bei lyčių 

perspektyvą. 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su .......... valstybėse narėse, padengti, visų pirma šioms 

išlaidoms: 

Pataisyti tekstą taip: 

– infrastruktūros,infrastruktūrų, pastatų ir sistemų, reikalingų sienos perėjimo punktuose,kurios 

reikalingos sienų perėjimo punktuose ir sekimui tarp sienų perėjimo punktų užtikrinti, siekiant iš anksto 

numatyti ir įveikti neteisėtą sienų perėjimą, neteisėtą imigraciją ir tarpvalstybinį nusikalstamumą, taip 

pat siekiantkad būtų užtikrinti sklandųsklandūs keliautojų judėjimą,srautai; 

– operatyvinės įrangos, transporto priemonių ir ryšių sistemų, reikalingų veiksmingai ir saugiai sienų 

kontrolei vykdyti ir asmenims nustatyti, 

– sienas kertančių migrantų srautų veiksmingo valdymo IT ir ryšių sistemų, įskaitant investicijas į esamas 

ir būsimas sistemas,  

– infrastruktūros, pastatų, ryšių ir IT sistemų, operatyvinės įrangos, reikalingos prašymams išduoti vizą 

nagrinėti ir konsulatams bendradarbiauti, taip pat kitų veiksmų, kuriais siekiama gerinti prašymą išduoti 
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vizą pateikiantiems asmenims teikiamų paslaugų kokybę,  

– mokymų, susijusių su tos įrangos ir tų sistemų naudojimu, kokybės valdymo standartų diegimo ir sienos 

apsaugos pareigūnų mokymų,mokymų (prireikus ir trečiosiose šalyse vykdomų mokymų), susijusių su jų 

vykdomomis stebėjimo, konsultavimo ir kontrolės užduotimis, laikantis tarptautinės žmogaus teisių 

teisės ir vadovaujantis požiūriu, kuriuo atsižvelgiama į lyčių aspektą, įskaitant prekybos žmonėmis ir 

neteisėto asmenų gabenimo aukų identifikavimą, 

– imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir konsultantų dokumentų klausimais trečiosiose šalyse 

delegavimo, keitimosi sienos apsaugos pareigūnais tarp valstybių narių arba tarp valstybės narės ir 

trečiosios šalies ir jų delegavimo, 

– tyrimų, mokymų, bandomųjų projektų ir kitų veiksmų, kuriais palaipsniui sukuriamanustatoma 

integruota išorės sienų valdymo sistema, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 515/2014 3 straipsnio 3 

dalyje, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą valstybėse narėse 

arba tarp jų, ir tyrimus, bandomuosius projektus ir veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti 

rekomendacijas, operacinius standartus ir geriausią praktiką, parengtus vykdant valstybių narių ir 

Sąjungos agentūrų operacinį bendradarbiavimą.susijusius su sienų valdymo sistemų sąveikumo 

užtikrinimu ir suderinimu, 

– tyrimų, bandomųjų projektų ir veiksmų, kuriais siekiama taikyti valstybėms narėms ir Sąjungos 

agentūroms vykdant operatyvinį bendradarbiavimą parengtas rekomendacijas, veiklos standartus ir 

sukauptą geriausią patirtį. 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms .......... trečiosiose šalyse, padengti, visų pirma šioms 

išlaidoms: 

Pataisyti tekstą taip: 

– informacinių sistemų, priemonių arba įrangos, reikalingos valstybėms narėms ir trečiosioms šalims 

keistis informacija,  

– veiksmai, susijęveiksmų, susijusių su valstybių narių ir trečiųjų šalių operaciniu 

bendradarbiavimu;operatyviniu bendradarbiavimu, įskaitant bendras operacijas,  

– projektų trečiosiose šalyse, kuriais siekiama gerinti stebėjimo sistemas siekiant užtikrinti 

bendradarbiavimą su Eurosur, 

– tyrimų, seminarų, praktinių seminarų, konferencijų, mokymo, įrangos ir bandomųjų projektų, kuriais 

siekiama trečiosioms šalims perteikti ad hoc techninę ir operatyvinę patirtį, 

– tyrimų, seminarų, praktinių seminarų, konferencijų, mokymo, įrangos ir bandomųjų projektų, kuriais 

siekiama taikyti valstybėms narėms ir Sąjungos agentūroms trečiosiose šalyse vykdant operatyvinį 

bendradarbiavimą parengtas konkrečias rekomendacijas, veiklos standartus ir sukauptą geriausiąją 

patirtį. 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas taip pat skirtas negautiems išduotų .......... vienodos formos (OL L 99, 2003 4 17, p. 15), 

padengti. 

Pataisyti tekstą taip: 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas tarpvalstybiniams veiksmams arba Sąjungai ypač 

svarbiems veiksmams finansuoti. Kad tie veiksmai būtų tinkami finansuoti, jais visų pirma siekiama tokių 

tikslų: 

– remti parengiamąją, stebėjimo, administracinę ir techninę veiklą, reikalingą siekiant vykdyti išorės sienų 

ir vizų politiką, taip pat stiprinti Šengeno erdvės valdymą plėtojant ir diegiant vertinimo mechanizmą, 

nustatytą 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip 
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taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. 

Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą 

(OL L 295, 2013 11 6, p. 27), siekiant patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis ir Šengeno sienų 

kodeksas ir visų pirma kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių 

organizuojant apsilankymus vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos,  

– gerinti padėties valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse pažinimą ir suvokimą analizuojant, vertinant ir 

atidžiai stebint, kaip vykdoma politika,  

– remti statistinių priemonių, įskaitant bendras statistines priemones, ir metodų bei bendrų rodiklių, 

duomenis suskirstant pagal lytį, plėtojimą, 

– remti ir stebėti, kaip Sąjungos teisė ir Sąjungos politikos tikslai įgyvendinami valstybėse narėse, ir 

vertinti jų veiksmingumą ir poveikį, įskaitant pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms 

požiūriu, jei tai susiję su priemonės taikymo sritimi,  

– Europos mastu skatinti plėtoti tinklus, mokytis vieniems iš kitų, nustatyti ir tarp įvairių suinteresuotųjų 

subjektų platinti geriausios praktikos pavyzdžius bei naujoviškus metodus, 

– skatinti projektus, kurių tikslas – suderinti su sienų valdymu susijusias priemones ir užtikrinti jų 

sąveikumą vadovaujantis bendraisiais Sąjungos standartais, siekiant sukurti integruotą Europos sienų 

valdymo sistemą, 

– didinti suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumą apie Sąjungos politiką ir tikslus, 

įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politinius prioritetus,  

– gerinti Europos tinklų pajėgumą vertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus, 

– remti itin naujoviškus projektus, kuriais plėtojami nauji metodai ir (arba) technologijos, kuriuos būtų 

galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma projektus, kuriais siekiama išbandyti ir patvirtinti 

mokslinių tyrimų projektus,  

– remti veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis,šalimis ir vykdomus trečiosiose šalyse, kaip minėta 

Reglamento (ES) Nr. 1053/2013 4 straipsnio 2 dalyje, 

– didinti informuotumą, vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Pagrindimas: 

Pagal šią biudžeto eilutę daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama valstybių narių išorės sienų kirtimo 

gerinimui ir supaprastinimui bei bendro vizų politikos taikymo rėmimui. Nebūtina tiesiogiai finansuoti 

veiksmų trečiosiose šalyse, todėl reikia skirti mažiau lėšų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 988 
=== GUE//8100 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 01 02 punktas — Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis 

su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 
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Išlaidų kategorija: 

Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios 

rizikos ir krizių valdymas 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Vidaus saugumo fondas prisideda prie šių konkrečių tikslų: 

– užtikrinti nusikalstamumo prevenciją, kovoti su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, 

įskaitant terorizmą, ir stiprinti valstybių narių teisėsaugos institucijų ir kitų nacionalinių valdžios 

institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, taip pat su Europolu ar kitomis 

atitinkamomis Sąjungos įstaigomis ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis 

organizacijomis, 

– stiprinti valstybių narių ir Sąjungos gebėjimą veiksmingai valdyti saugumui kylančią riziką ir krizes, 

rengtis teroristiniams išpuoliams bei kitiems su saugumu susijusiems incidentams ir nuo jų apsaugoti 

žmones bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.  

Šis asignavimas skirtas veiksmų valstybėse narėse išlaidoms padengti, visų pirma:  

– veiksmų, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas, 

įskaitant bendradarbiavimą su atitinkamomis Sąjungos įstaigoms, ypač su Europolu ir Eurojustu, ir jų 

tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, bendrų tyrimų grupių ir bet kokios kitos formos 

bendrų tarpvalstybinių operacijų, galimybės gauti informaciją ir keitimosi ja, taip pat sąveikių 

technologijų, 

– kovos su terorizmu iniciatyvų plėtojimo siekiant užtikrinti tinkamą reagavimą į kylančias grėsmes, 

įskaitant su radikalizacija savo šalyje ir su užsienio kovotojais, kurie yra užsienyje arba atvyksta ar 

sugrįžta į vieną ar daugiau valstybių narių ar šalių kandidačių, susijusias grėsmes, 

– po teroristinių išpuolių ištinkančių krizių valdymo gerinimas siekiant padėti teroristinių išpuolių aukoms, 

jų artimiesiems ir visiems, kurie nukentėjo teikdami pagalbą aukoms ar žmonėms, kurių gyvybei grėsė 

pavojus, 

– projektų, kuriais skatinamas tinklų plėtojimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, tarpusavio 

pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat geriausios patirties nustatymas, 

dalijimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija apie padėtį ir 

prognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas ir sąveikumas, 

– analitinės, stebėjimo ir vertinimo veiklos, įskaitant tyrimus ir grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, 

pagrįstą įrodymais ir atitinkantį Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, 

kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, 

– informuotumo didinimo, sklaidos ir komunikacijos veiklos,  

– Sąjungos ir nacionalinių IT sistemų, padedančių siekti Reglamento (ES) Nr. 513/2014 tikslų, įsigijimo, 

priežiūros ir (arba) IT sistemų ir techninės įrangos, saugios įrangos, infrastruktūros, susijusių pastatų ir 

sistemų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų ir jų dalių, be kita ko, skirtų 

Europos bendradarbiavimui kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje, visų pirma 

bendradarbiavimui su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru, tolesnio tobulinimo, 

įskaitant sistemų suderinamumo bandymus, 

– atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainų, mokymo ir rengimo, įskaitant kalbų mokymą ir 

bendras pratybas arba programas, 

– naujų metodų ar technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo priemonių, įskaitant 

bandomuosius projektus ir tolesnes su Sąjungos finansuojamais saugumo tyrimų projektais susijusias 

priemones. 
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Šis asignavimas taip pat skirtas veiksmams, susijusiems su trečiosiomis šalimis, arba veiksmams trečiosiose 

šalyse finansuoti, visų pirma: 

– veiksmams, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos 

koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines 

operacijas, galimybei gauti informaciją ir keitimuisi ja, taip pat sąveikioms technologijoms, 

– tinklų plėtojimui, tarpusavio pasitikėjimui, supratimui, mokymui, praktinės ir kitokios, taip pat gerosios 

patirties nustatymui, keitimuisi ja ir jos sklaidai, dalijimuisi informacija, dalijimuisi bendra informacija 

apie padėtį ir prognozavimui, nenumatytų atvejų planavimui ir sąveikumui, 

– atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainams, mokymui ir rengimui. 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas tarpvalstybiniams veiksmams ir Sąjungai 

ypatingai svarbiems veiksmams, susijusiems su Reglamento (ES) Nr. 513/2014 3 straipsnyje išdėstytų 

bendrųjų, konkrečių ir operatyvinių tikslų įgyvendinimu, finansuoti. Tam, kad Sąjungos veiksmai būtų 

tinkami finansuoti, jie turi derėti su atitinkamose Sąjungos strategijose, politikos cikluose, programose, 

grėsmės ir rizikos vertinimuose nustatytais Sąjungos lygmens prioritetais ir iniciatyvomis, ypač tais, kuriems 

pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, ir visų pirma padėti: 

– vykdyti parengiamąją, stebėjimo, administracinę ir techninę veiklą, taip pat kurti vertinimo mechanizmą, 

reikalingą norint įgyvendinti policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir 

krizių valdymo politiką, 

– vykdyti tarpvalstybinius projektus, kuriuos įgyvendina dvi arba daugiau valstybių narių arba bent viena 

valstybė narė ir viena trečioji šalis, 

– vykdyti analitinę, stebėjimo ir vertinimo veiklą, įskaitant grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimus, 

pagrįstus įrodymais ir atitinkančius Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, 

kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, taip pat projektus, kuriais stebimas Sąjungos teisės ir 

Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimas valstybėse narėse,  

– įgyvendinti projektus, kuriais skatinamas tinklų plėtojimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, 

tarpusavio pasitikėjimas, supratimas ir mokymas, gerosios patirties ir naujoviškų metodų nustatymas ir 

sklaida Sąjungos lygmeniu, mokymo ir mainų programos, 

– vykdyti projektus, kuriais remiamas metodinių, visų pirma statistikos priemonių, metodų ir bendrų 

rodiklių plėtojimas, 

– įsigyti, prižiūrėti ir (arba) toliau tobulinti techninę įrangą, kompetenciją, saugią įrangą, infrastruktūrą, 

susijusius pastatus ir sistemas, visų pirma IRT sistemas ir jų dalis, Sąjungos lygmeniu, įskaitant skirtus 

Europos bendradarbiavimui kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje, visų pirma 

bendradarbiavimui su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru,  

– vykdyti projektus, kuriais didinamas suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumas 

apie Sąjungos politiką ir tikslus, įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politinius prioritetus,  

– vykdyti itin naujoviškus projektus, kuriais plėtojami nauji metodai ir (arba) diegiamos naujos 

technologijos, kuriuos būtų galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma projektus, kuriais siekiama 

išbandyti ir patvirtinti Sąjungos finansuojamų saugumo mokslinių tyrimų projektų rezultatus, 

– vykdyti tyrimus ir bandomuosius projektus, 

– didinti informuotumą, vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Šiuo asignavimu taip pat bus remiami veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, arba veiksmai trečiosiose 

šalyse, visų pirma: 

– veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų, taip pat, kai taikytina, 

tarptautinių organizacijų, veiklos koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos 
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formos bendras tarpvalstybines operacijas, galimybė gauti informaciją ir keitimasis ja, taip pat sąveikios 

technologijos, 

– tinklų plėtojimas, tarpusavio pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat gerosios 

patirties nustatymas, keitimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija 

apie padėtį ir prognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas ir sąveikumas, 

– techninės įrangos, įskaitant IRT sistemas ir jų dalis, įsigijimas, priežiūra ir (arba) tolesnis tobulinimas,  

– atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainai, mokymas ir rengimas, įskaitant kalbų mokymą, 

– informuotumo didinimo, sklaidos ir komunikacijos veikla, 

– grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimai, 

– tyrimai ir bandomieji projektai. 

Šis asignavimas taip pat skirtas finansinei paramai teikti siekiant tenkinti skubius ir konkrečius poreikius 

ekstremaliosios situacijos atveju, kai tai yra bet koks su saugumu susijęs incidentas arba naujai kylanti 

grėsmė, kuri turi arba gali turėti didelės neigiamos įtakos žmonių saugumui vienoje arba keliose valstybėse 

narėse. 

Gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, 

remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

Vidaus saugumo fondas turėtų būti likviduotas, nes juo remiamas militaristinis požiūris į migraciją, 

pabėgėlių problema sprendžiama kaip gynybos problema ir skatinama laikytis požiūrio, kad pabėgėliai turėtų 

būti gaudomi ir grąžinami į savo kilmės šalis. Be to, šiame fonde painiojami vidaus saugumo klausimai ir 

išorės veiksmai. Šis finansavimas gali būti nukreiptas į nekarinius tikslus, pavyzdžiui, migrantų integraciją. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 979 
=== GUE//8078 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 01 02 punktas — Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis 

su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Rezervas         

Iš viso  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas veiksmų valstybėse narėse išlaidoms padengti, visų pirma: 

Pataisyti tekstą taip: 

– veiksmų, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas, 

įskaitant bendradarbiavimą su atitinkamomis Sąjungos įstaigoms, ypač su Europolu ir Eurojustu, ir jų 

tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, bendrų tyrimų grupių ir bet kokios kitos formos 

bendrų tarpvalstybinių operacijų, galimybės gauti informaciją ir keitimosi ja, taip pat sąveikių 

technologijų, 
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– kovos su terorizmu iniciatyvų plėtojimo siekiant užtikrinti tinkamą reagavimą į kylančias grėsmes, 

įskaitant su radikalizacija savo šalyje ir su užsienio kovotojais, kurie yra užsienyje arba atvyksta ar 

sugrįžta į vieną ar daugiau valstybių narių ar šalių kandidačių, susijusias grėsmes, 

– po teroristinių išpuolių ištinkančių krizių valdymo gerinimas siekiant padėti teroristinių išpuolių aukoms, 

jų artimiesiems ir visiems, kurie nukentėjo teikdami pagalbą aukoms ar žmonėms, kurių gyvybei grėsė 

pavojus, 

– projektų, kuriais skatinamas tinklų plėtojimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, tarpusavio 

pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat gerosiosgeriausios patirties 

nustatymas, keitimasisdalijimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija 

apie padėtį ir prognozavimas beiprognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas,planavimas ir 

sąveikumas, 

– analitinės, stebėjimo ir vertinimo veiklos, įskaitant tyrimus ir grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, 

pagrįstą įrodymais ir atitinkantį Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, 

kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, 

– informuotumo didinimo, sklaidos ir komunikacijos veiklos,  

– Sąjungos ir nacionalinių IT sistemų, padedančių siekti Reglamento (ES) Nr. 513/2014 tikslų, įsigijimo, 

priežiūros ir (arba) IT sistemų ir techninės įrangos, saugios įrangos, infrastruktūros, susijusių pastatų ir 

sistemų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų ir jų dalių, be kita ko, skirtų 

Europos bendradarbiavimui kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje, visų pirma 

bendradarbiavimui su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru, tolesnio tobulinimo, 

įskaitant sistemų suderinamumo bandymus, 

– atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainų, mokymo ir rengimo, įskaitant kalbų mokymą ir 

bendras pratybas arba programas, 

– naujų metodų ar technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo priemonių, įskaitant 

bandomuosius projektus ir tolesnes su Sąjungos finansuojamais saugumo tyrimų projektais susijusias 

priemones. 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas taip pat skirtas veiksmams, susijusiems .......... veiksmams trečiosiose šalyse finansuoti, visų 

pirma: 

Pataisyti tekstą taip: 

– veiksmams, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos 

koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines 

operacijas, galimybei gauti informaciją ir keitimuisi ja, taip pat sąveikioms technologijoms, 

– tinklaveikai,tinklų plėtojimui, tarpusavio pasitikėjimui, supratimui, mokymuisi,mokymui, praktinės ir 

kitokios, taip pat gerosios patirties nustatymui, keitimuisi ja ir jos sklaidai, informacijos 

mainams,dalijimuisi informacija, dalijimuisi bendra informacija apie padėtį ir prognozavimui, 

nenumatytų atvejų planavimui, atitinkamų institucijų darbuotojų mokymui ir švietimui.planavimui ir 

sąveikumui, 

– atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainams, mokymui ir rengimui. 

Pagrindimas: 

Ši biudžeto eilutė neturėtų būti naudojama trečiųjų šalių policijos pajėgoms arba privačiojo sektoriaus 

įmonėms finansuoti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 981 
=== GUE//8080 === 
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Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 01 03 punktas — Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) ir Europos kelionių informacijos ir leidimų 

sistemos (ETIAS) sukūrimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 03 
3.0.2 

20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Biudžeto eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas IT sistemų diegimui ir naudojimui, jų ryšių 

infrastruktūrai bei įrangai, kuriomis remiamas Sąjungos išorės sienas kertančių migrantų srautų valdymas, 

finansuoti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Visos pajamos iš Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašų, įrašytos pajamų suvestinės 6 3 1 

3 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 

2 dalies e punktą. 

Pagrindimas: 

Nepritariame, kad būtų sukurta ir AIS, ir ETIAS. Todėl negalime pritarti jokiems biudžeto asignavimams šių 

IT sistemų kūrimui ir eksploatavimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 982 
=== GUE//8081 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 02 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

    120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Rezervas         

Iš viso      120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Išlaidų kategorija: 

NAUJA biudžeto eilutė – Parama paieškos ir gelbėjimo operacijoms jūroje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu ketinama padėti siekti tokių tikslų: 

– suteikti teisę į tarptautinę apsaugą asmenims, kuriems jos reikia, laikantis valstybių narių prisiimtų 

įsipareigojimų žmogaus teisių ir jūrų teisės srityje, įskaitant teisę į gyvybę ir negrąžinimo principą, taip 

pat deramai atsižvelgiant į atitinkamų asmenų ypatybes, 
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– Europos Sąjunga turėtų įsteigti fondą, kurio lėšomis remtų paieškos ir gelbėjimo operacijas, kurios būtų 

vykdomos vykdant sienų stebėjimą, siekiant užtikrinti negrąžinimo principo laikymąsi, taip pat teisę į 

gyvybę, įtvirtintą ES pagrindinių teisių chartijoje, 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su paieškos ir gelbėjimo jūroje operacijomis valstybėse 

narėse arba valstybių narių ir privačių subjektų vykdomomis tokiomis operacijomis, padengti. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

SESV 77 straipsnio 2 dalies d punktas, SESV 78 straipsnis ir ES pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnis. 

Pagrindimas: 

Viduržemio jūroje žūstančių žmonių skaičius vis dar didelis, nes nei pabėgėliams, nei migrantams 

nesudaromos galimybės teisėtai ir saugiai atvykti į Europą. Kadangi nė viena Sąjungos įstaiga neturi 

įgaliojimų vykdyti aktyvią paieškos ir gelbėjimo veiklą, valstybių narių ir nevyriausybinių organizacijų 

(NVO) vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos turėtų būti tiesiogiai finansuojamos iš ES biudžeto. 

Nurodyta suma turėtų būti imama iš FRONTEX biudžeto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 484 
=== LIBE/5892 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 02 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

ES paieškos ir gelbėjimo fondas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

3 kompr. pak., apimantis: 5808 pak. (Cristian Terheş), 5824 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5840 pak. 

(Gweoline Delbos-Corfield). 

Šiuo asignavimu siekiama paremti valstybes nares, vykdančias savo įsipareigojimus, prisiimtus žmogaus 

teisių srityje ir pagal tarptautinę jūrų teisę padėti nelaimės ištiktiems žmonėms, visų pirma paieškos ir 

gelbėjimo operacijas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

(2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnio 5 dalis (Tikslai)). 

Pagrindimas: 

Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą įsteigti Paieškos ir gelbėjimo fondą. Atsižvelgdama į 

problemas, su kuriomis susiduriama Viduržemio jūros regione, ir vykstančią humanitarinę tragediją, ES turi 

daryti daugiau siekdama gelbėti gyvybes ir parodyti solidarumą su paieškos ir gelbėjimo operacijas 
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vykdančiomis valstybėmis narėmis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 864 
=== S&D//7394 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 02 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

ES paieškos ir gelbėjimo fondas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu siekiama paremti valstybes nares įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę jūrų 

teisę padėti nelaimės ištiktiems žmonėms, visų pirma vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas. 

Pagrindimas: 

Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą įsteigti Paieškos ir gelbėjimo fondą. Atsižvelgdama į 

problemas, su kuriomis susiduriama Viduržemio jūros regione, ir vykstančią humanitarinę tragediją, 

Europos Sąjunga turi daryti daugiau siekdama gelbėti gyvybes ir skatinti valstybių narių solidarumą vykdant 

paieškos ir gelbėjimo operacijas vykdančiomis. Būtų tinkamiau sukurti tokį fondą, o ne ad hoc ir neskaidriai 

didinti asignavimus FRONTEX agentūrai paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti. Be to, operacijos, 

finansuojamos per fondą, galėtų apimti platesnį spektrą nei FRONTEX agentūros vykdomos operacijos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 971 
=== GUE//8070 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 03 straipsnis — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 antraštinės dalys) ir 
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veiklos išlaidoms, susijusioms su darbo programa (3 antraštinė dalis), padengti. 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp einamųjų 

išlaidų ir administracinių išlaidų. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  

Visos pajamos iš Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašų, įrašytos pajamų suvestinės 6 3 1 

3 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 

2 dalies b, e ir f punktus. 

Agentūros personalo planas pateiktas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas 2020 m. Sąjungos įnašas yra 430 249 229 EUR. 16 339 012 EUR grąžinto perviršio suma pridedama 

prie biudžete įrašytos 413 910 217 EUR sumos.  

Pagrindimas: 

FRONTEX administruoja, kriminalizuoja ir militarizuoja migraciją. Atsižvelgiant į bendradarbiavimą su 

Libija ir sukūrus Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, ji dar aktyviau tai daro. Todėl FRONTEX ir 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos turi būti panaikintos, o lėšos perskirtos civiliniam konfliktų 

sprendimui, civilinei ES paieškos ir gelbėjimo misijai, tarpininkavimui ir pagrindinių priverstinės migracijos 

priežasčių šalinimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 463 
=== LIBE/5848 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 03 straipsnis — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Rezervas         

Iš viso  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1037 
=== GUE//8177 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 04 straipsnis — Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 



 

 32 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys) ir veiklos išlaidoms (3 antraštinė dalis) padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie einamųjų ir administracinių asignavimų 

perkėlimus. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  

Agentūros personalo planas pateiktas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas 2020 m. Sąjungos įnašas yra 141 071 567 EUR. 1 106 807 EUR grąžinto perviršio suma pridedama 

prie biudžete įrašytos 139 964 760 EUR sumos. 

Pagrindimas: 

Europolas turi būti likviduotas, nes jo veikla ir įgaliojimai orientuojami į saugumą apribojant individualias 

laisves ir garantijas. Šis finansavimas turėtų būti nukreiptas į kitus tikslus, pvz., materialinę pagalbą atskirų 

valstybių narių policijos pajėgoms ir jų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 480 
=== LIBE/5881 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 04 straipsnis — Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Rezervas         

Iš viso  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Pagrindimas: 

** 2019 M. RUGSĖJO 3 D. PATEIKTAS ŽODINIS PAKEITIMAS ** 

Reikia padidinti Europolo biudžetą, kad agentūra galėtų vykdyti savo naujas funkcijas, visų pirma sukurti 

Europos platformą, skirtą neteisėtiems ryšiams internetu šalinti, užtikrinti ES IT sistemų sąveikumą sienų 

valdymo ir saugumo srityse, taip pat finansuoti tinklo „Atlas“ veiklą. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 690 
=== R-E//7425 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 04 straipsnis — Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Rezervas         

Iš viso  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Pagrindimas: 

Dėl nesenų ES saugumo padėties pokyčių pagausėjo Europolui tenkančių užduočių teisėsaugos institucijų 

bendradarbiavimo srityje, todėl reikia padidinti agentūrų žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Tačiau 

Komisijos pasiūlyme numatyta 33 mln. EUR mažesnė suma, palyginti su suma, kurios prašo Europolo 

valdyba. Šiuo pakeitimu siekiama suteikti Agentūrai reikiamą finansavimą, kad būtų sustiprintas ES vidaus 

saugumas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 533 
=== ECR//7904 === 

Pateikė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 04 straipsnis — Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Rezervas         

Iš viso  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Pagrindimas: 

Siekiant reaguoti į nuolat kintančią ES saugumo padėtį ir didėjantį valstybių narių teisėsaugos institucijų 

poreikį gauti analitinės, operacinės ir technologinės paramos, Europolui skiriamas finansavimas turėtų būti 

padidintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1038 
=== GUE//8178 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 02 05 straipsnis — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 



 

 34 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 05 
3.0.DAG 

10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys) ir veiklos išlaidoms (3 antraštinė dalis) padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įvairia CEPOL planuojama ir vykdoma veikla. 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp einamųjų 

išlaidų ir administracinių išlaidų. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  

Agentūros personalo planas pateiktas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas 2020 m. Sąjungos įnašas yra 10 439 000 EUR. 354 575 EUR grąžinto perviršio suma pridedama prie 

biudžete įrašytos 10 084 425 EUR sumos.  

Pagrindimas: 

Profesinis policijos pajėgų mokymas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijos sričiai, todėl ši 

agentūra, kurios veikla ir įgaliojimai orientuojami į saugumą apribojant individualias laisves ir garantijas, 

nereikalinga. Todėl rekomenduojame, kad ši išlaidų kategorija būtų panaikinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1076 
=== GUE//8240 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 02 77 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 02 77 03 
3.0.OTH 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Nauja biudžeto eilutė – Pabėgėlių ir migrantų priėmimo centrų ir socialinės įtraukties stebėsena bei 

vertinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 
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Šis projektas skirtas pabėgėlių ir migrantų priėmimo sąlygų ir socialinės įtraukties stebėsenai ir 

įvertinimui. Reikėtų atkreipti dėmesį į patalpų, kuriose apgyvendinama nustatytą laikotarpį, kokybę, taip 

pat asmeninius daiktus ir turimą įrangą (lovas, patalynę, rankšluosčius, drabužius, asmeninius tualeto 

reikmenis ir t. t.), teikiamo maisto kokybę, sveikatos būklės įvertinimą ir prieigos prie medicininės 

priežiūros bei bet kokio reikiamo medicininio gydymo teikimą. Be to, vykdant šį projektą turėtų būti 

įvertintos ir pasiūlytos socialinės integracijos iniciatyvos, taip pat kultūrinė ir lingvistinė integracija, 

teikiant vertėjų žodžiu ir įvairių sričių ekspertų paramą. 

Pagrindimas: 

Pastaraisiais metais šimtams tūkstančių žmonių, kurie buvo priversti bėgti nuo karo, persekiojimų, ypač 

didelio skurdo ir bado savo kilmės šalyse, buvo padaryta neatitaisoma žala. Pabėgėlių ir migrantų priėmimo 

ir socialinės įtraukties centruose sudaromos sąlygos įvardijamos kaip baisios ir dažnai kaip pažeidžiančios 

pagrindines žmogaus teises. Todėl šiuo metu kaip niekad skubu užtikrinti deramas sąlygas minėtuose 

priėmimo centruose bei socialinės integracijos procese. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 928 
=== EPP//7109 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 01 punktas — Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių 

solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Rezervas   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Iš viso  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 482 
=== LIBE/5890 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 01 punktas — Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių 

solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Rezervas   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Iš viso  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Išlaidų kategorija: 

Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir tolesnė plėtraplėtojimas ir valstybių narių solidarumo 

ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 
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Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas .......... veiksmams finansuoti. Šiais veiksmais 

visų pirma remiama: 

Pataisyti tekstą taip: 

1 kompr. pak., apimantis: 5801 pak. (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), 5802 pak. (Konstantinos Arvanitis), 

5806 pak. (Cristian Terheş), 5821 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5830 pak. (Caterina Chinnici), 5849 

pak. (Gwendoline Delbos-Corfield), 5841 pak. (Gwendoline Delbos-Corfield).Šis asignavimas skirtas 

prisidėti prie bendros Europos prieglobsčio sistemos, įskaitant jos išorės dimensiją, visų aspektų stiprinimo ir 

plėtojimo, taip pat valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimo, ypač tų valstybių 

narių, kurios labiausiai paveiktos migracijos ir prieglobsčio prašančiųjų srautų, atžvilgiu, be kita ko, vykdant 

praktinį bendradarbiavimą. 

Šiuo asignavimu siekiama padengti išlaidas, susijusias su visų bendros Europos prieglobsčio sistemos 

aspektų stiprinimu ir plėtojimu, laikantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnio 

2 dalies a punkte nustatyto tikslo. Kalbant apie bendrą Europos prieglobsčio sistemą, šiuo asignavimušiais 

asignavimais numatyta finansuoti veiksmus, susijusius su priėmimo ir prieglobsčio sistemomis, taip pat 

veiksmus, kuriais būtų stiprinami valstybių narių pajėgumai rengti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio 

politiką ir procedūras. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas specifinei pažeidžiamų moterų – ypač vaikų 

turinčių moterų ir nelydimų nepilnamečių, visų pirma mergaičių – padėčiai ir būtinybei užkirsti kelią smurtui 

religijos ar etniniu pagrindu arba smurtui dėl lyties priėmimo ir prieglobsčio centruose. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas specifinei pažeidžiamų moterų – ypač vaikų turinčių moterų, 

vaikų ir nelydimų vaikų, visų pirma mergaičių – padėčiai ir būtinybei užkirsti kelią smurtui religijos ar 

etniniu pagrindu arba smurtuiŠis asignavimas taip pat skirtas veiksmams, susijusiems su tarptautinės 

apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimu ir kitokiu ad hoc priėmimu 

dėl lyties priėmimo ir prieglobsčio centruose. Šiuo tikslu šiuo asignavimu bus siekiama stiprinti vaikų 

apsaugą ir prieglobsčio sistemą, kad vaikams būtų teikiamos tinkamos paslaugos ir tvarūs sprendimai, 

ypač užtikrinant vienodas galimybes gauti išsilavinimą ir naudotis sveikatos priežiūros 

paslaugomis.humanitarinių priežasčių, finansuoti. 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 865 
=== S&D//7395 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 01 punktas — Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių 

solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 400 000 000 115 400 000 582 841 729 622 469 782 

Rezervas   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782   582 841 729 622 469 782 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Atitinkama suma – 8 000 000 EUR. 

Ištrinti šį tekstą: 

400 mln. EUR suma atidedama į rezervą pagal Finansinio reglamento 49 straipsnio 1 dalies b punktą. 2020 

finansiniais metais Komisija gali pateikti vieną ar daugiau pasiūlymų dėl perkėlimo pagal Finansinio 

reglamento 31 straipsnį, kad būtų galima panaudoti šią sumą arba jos dalį, kai tai pateisinama remiantis 

išsamiu poreikių įvertinimu reaguojant į vykstančią migracijos krizę. 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad vėluojama priimti persvarstytą ES migracijos teisės aktą (reglamentas „Dublinas 

III“),nors tai labai reikalinga, Tarybos pasiūlytą šio teisės akto, kai jis bus priimtas, įgyvendinimui skirtą 

asignavimų rezervą bus nelengva mobilizuoti (perkėlimo prašymas, dėl kurio turi susitarti biudžeto valdymo 

institucija) kitais tikslais migracijos valdymo srityje, o tuo tarpu kai kurios valstybės narės, pirmosios 

susiduriančios su migrantų antplūdžio jiems atvykus į ES teritoriją valdymo iššūkiais, deda daug pastangų, 

kad įveiktų šią užduotį ir joms gali prireikti lėšų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 863 
=== S&D//7393 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 01 punktas — Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių 

solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 112 079 136 -195 834 891 294 920 865 311 234 891 

Rezervas   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Iš viso  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 -287 920 864 -311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Šiuo asignavimu siekiama stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma 

atsižvelgiant į valstybes nares, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, 

įskaitantŠis asignavimas skirtas prisidėti prie bendros Europos prieglobsčio sistemos, įskaitant jos išorės 

dimensiją, visų aspektų stiprinimo ir plėtojimo, taip pat valstybių narių solidarumo ir atsakomybės 

pasidalijimo stiprinimo, ypač tų valstybių narių, kurios labiausiai paveiktos migracijos ir prieglobsčio 

prašančiųjų srautų, atžvilgiu, be kita ko, vykdant praktinį bendradarbiavimą – tai tikslas, nustatytas 2014 

m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnio 2 dalies a punkte.bendradarbiavimą. 

Ištrinti šį tekstą: 

Kalbant apie bendrą Europos prieglobsčio sistemą, šiais asignavimais numatyta finansuoti veiksmus, 

susijusius su priėmimo ir prieglobsčio sistemomis, taip pat veiksmus, kuriais būtų stiprinami valstybių narių 

pajėgumai rengti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
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skiriamas specifinei pažeidžiamų moterų – ypač vaikų turinčių moterų ir nelydimų nepilnamečių, visų pirma 

mergaičių – padėčiai ir būtinybei užkirsti kelią smurtui religijos ar etniniu pagrindu arba smurtui dėl lyties 

priėmimo ir prieglobsčio centruose. 

Šis asignavimas taip pat skirtas veiksmams, susijusiems su tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, 

kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimu ir kitokiu ad hoc priėmimu dėl humanitarinių priežasčių, 

finansuoti. 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas tarpvalstybiniams veiksmams arba Sąjungai 

ypatingai svarbiems veiksmams finansuoti. Šiais veiksmais visų pirma remiama: 

– tolesnis Sąjungos bendradarbiavimas įgyvendinant Sąjungos teisę ir dalijantis gerosios praktikos 

pavyzdžiais prieglobsčio srityje, pirmiausia kalbant apie priėmimo centrus, kuriuose atsižvelgiama į 

lyties aspektą, ir tarptautinės apsaugos prašytojų ir (arba) asmenų, kuriems ji suteikta, perkėlimą iš 

vienos valstybės narės į kitą – taip pat ir mezgant ryšius bei keičiantis informacija, įskaitant paramą 

atvykus ir koordinavimo veiksmus, siekiant apie perkėlimą informuoti vietos bendruomenes, ketinančias 

priimti perkeltus pabėgėlius, 

– tarptautinių bendradarbiavimo tinklų ir bandomųjų projektų, įskaitant naujoviškus projektus, grindžiamų 

įstaigų, esančių dviejose ar daugiau valstybių narių, tarptautinėmis partnerystėmis, kuriomis siekiama 

skatinti inovacijas ir sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, 

kūrimas, 

– tyrimai ir moksliniai tyrimai, susiję su galimomis naujomis Sąjungos bendradarbiavimo prieglobsčio ir 

atitinkamos Sąjungos teisės srityse formomis, informacijos apie geriausią praktiką ir visus kitus 

prieglobsčio politikos aspektus platinimas ir keitimasis ja, įskaitant institucinį informavimą apie 

Sąjungos politikos prioritetus, 

– bendrų statistikos priemonių, metodų ir rodiklių, skirtų įvertinti politikos pokyčius prieglobsčio srityje, 

įskaitant pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis, vystymas ir taikymas valstybėse narėse, 

– parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė parama, vertinimo mechanizmo, reikalingo 

prieglobsčio politikai įgyvendinti, plėtojimas, 

– bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, grindžiamas Sąjungoje priimtu visuotiniu požiūriu į migraciją 

ir judumą, visų pirma įgyvendinant partnerystes judumo srityje ir regionines apsaugos programas, 

– informuotumo didinimas, informavimo ir komunikacijos veikla, susijusi su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Šis asignavimas taip pat naudojamas skubiems ir konkretiems poreikiams ekstremaliosios situacijos atveju 

tenkinti. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktą gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Atitinkama suma – 8 000 000 EUR. 

400 mln. EUR suma atidedama į rezervą pagal Finansinio reglamento 49 straipsnio 1 dalies b punktą. 2020 

finansiniais metais Komisija gali pateikti vieną ar daugiau pasiūlymų dėl perkėlimo pagal Finansinio 

reglamento 31 straipsnį, kad būtų galima panaudoti šią sumą arba jos dalį, kai tai pateisinama remiantis 

išsamiu poreikių įvertinimu reaguojant į vykstančią migracijos krizę. 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. Iš biudžeto eilutės 18 03 01 01 paimta suma 

perkelta į naują biudžeto eilutę 18 03 01 04. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 862 
=== S&D//7392 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 02 punktas — Teisėtos migracijos į Sąjungą rėmimas, veiksmingos trečiųjų šalių piliečių 

integracijos skatinimas ir teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Rezervas         

Iš viso  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. Suma, kuria sumažinta biudžeto eilutė 18 03 01 02, 

buvo perkelta į naują biudžeto eilutę 18 03 01 03. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 483 
=== LIBE/5891 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 03 01 02 punktas — Teisėtos migracijos į Sąjungą rėmimas, veiksmingos trečiųjų šalių piliečių 

integracijos skatinimas ir teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas 

Pataisyti skaičiai, antraštė, pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Rezervas         

Iš viso  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Išlaidų kategorija: 

Teisėtos migracijos į Sąjungą rėmimas irrėmimas, veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas 

ir teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Dalis šio asignavimo turėtų būti prieinama vietos ir regioninėms valdžios institucijoms. 

Pataisyti tekstą taip: 

2 kompr. pak., apimantis: 5822 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5831 pak. (Caterina Chinnici), 5837 

pak. (Gweoline Delbos-Corfield), 5851 pak. (Gweoline Delbos-Corfield); 5807 pak. (Cristian Terheş), 

5832 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5838 pak. (Gweoline Delbos-Corfield).Šis asignavimas skirtas 

remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą migraciją, atitinkančią jų ekonominius ir socialinius poreikius, 
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pavyzdžiui, darbo rinkos poreikius, kartu užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą, skatinti 

veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją ir stiprinti teisingas ir veiksmingas valstybių narių grąžinimo 

strategijas, kuriomis būtų padedama kovoti su neteisėta imigracija ir kuriose būtų akcentuojamas grąžinimo 

tvarumas ir veiksminga readmisija kilmės ir tranzito šalyse. 

Šiuo asignavimu ketinama remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą migraciją, atitinkančią jų 

ekonominius ir socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo rinkos poreikius, ir skatinti veiksmingą trečiųjų 

šalių piliečių integraciją, įskaitant šeimos susijungimą, kuriuo puoselėjama socialinė įtrauktis ir 

integracija, – tai tikslas, nustatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnio 2 dalies b 

punkte). Kiek tai susiję su trečiųjų šalių piliečių teisėta migracija ir integracija, šis asignavimas skirtas 

imigracijos priemonėms, priemonėms, taikomoms iki išvykimo, integracijos priemonėms, įskaitant 

vienodas galimybes naudotis švietimo sistemomis,priemonėms ir praktiniam bendradarbiavimui, taip pat 

valstybių narių gebėjimų stiprinimo priemonėms finansuoti. 

Po pastraipos: 

Dalis šio asignavimo turėtų būti prieinama vietos ir regioninėms valdžios institucijoms. 

Ištrinti šį tekstą: 

Kiek tai susiję su teisingomis ir veiksmingomis grąžinimo strategijomis, šis asignavimas skirtas 

priemonėms, kuriomis papildomos grąžinimo procedūros, grąžinimo priemonėms, praktiniam 

bendradarbiavimui ir valstybių narių gebėjimų stiprinimo priemonėms finansuoti. 

Po pastraipos: 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas .......... veiksmams finansuoti. Šiais veiksmais 

visų pirma remiama: 

Įrašyti šį tekstą: 

– Sąjungos bendradarbiavimo įgyvendinant Sąjungos teisę ir dalijantis geros praktikos pavyzdžiais 

trečiųjų šalių piliečių teisėtos migracijos ir integracijos srityje intensyvinimas. Geros praktikos pavyzdžiai 

turėtų apimti sėkmingos moterų integracijos pavyzdžius; 

– tarpvalstybinių bendradarbiavimo tinklų ir bandomųjų projektų, įskaitant novatoriškus projektus, 

grindžiamų įstaigų, esančių dviejose ar daugiau valstybių narių, tarpvalstybinėmis partnerystėmis, 

kuriomis siekiama skatinti inovacijas ir sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi patirtimi ir geros praktikos 

pavyzdžiais, kūrimas, 

– tyrimai ir moksliniai tyrimai migracijos, integracijos ir atitinkamos Sąjungos teisės srityse, informacijos 

apie geriausią praktiką ir visus kitus imigracijos ir integracijos politikos aspektus sklaida ir keitimasis šia 

informacija, įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus; 

– bendrų statistikos priemonių, metodų ir rodiklių, skirtų įvertinti politikos pokyčiams teisėtos migracijos 

ir integracijos srityje, įskaitant pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis, vystymas ir taikymas valstybėse 

narėse ir trečiųjų šalių piliečių aktyvumo siekiant įgyti išsilavinimą ir dalyvauti darbo rinkoje stebėsena; 

– parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė parama, vertinimo mechanizmo, reikalingo 

migracijos politikai įgyvendinti, plėtojimas; 

— bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis remiantis Sąjungos visuotiniu požiūriu į migraciją ir 

judumą, informavimo priemonės ir kampanijos trečiosiose šalyse, kuriomis siekiama didinti 

informuotumą apie tinkamus teisėtus migracijos kanalus ir neteisėtos migracijos riziką; 

– informuotumo didinimas, informavimo ir komunikacijos veikla, susijusi su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Ištrinti šį tekstą: 

– tolesnis Sąjungos bendradarbiavimas įgyvendinant Sąjungos teisę ir dalijantis gerąja praktika teisėtos 
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trečiųjų šalių piliečių migracijos, integracijos ir grąžinimo srityje. Geroji praktika turėtų apimti 

sėkmingos moterų integracijos pavyzdžius, 

– tarptautinių bendradarbiavimo tinklų ir bandomųjų projektų, įskaitant naujoviškus projektus, grindžiamų 

įstaigų, esančių dviejose ar daugiau valstybių narių, tarptautinėmis partnerystėmis, kuriomis siekiama 

skatinti inovacijas ir sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, 

kūrimas, 

– tyrimai ir moksliniai tyrimai, susiję su galimomis naujomis Sąjungos bendradarbiavimo imigracijos, 

integracijos, grąžinimo ir atitinkamos Sąjungos teisės srityse formomis, informacijos apie geriausią 

praktiką ir visus kitus imigracijos, integracijos ir grąžinimo politikos aspektus platinimas ir keitimasis ja, 

įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus, 

– bendrų statistikos priemonių, metodų ir rodiklių, skirtų įvertinti politikos pokyčius teisėtos migracijos, 

integracijos ir grąžinimo srityje, įskaitant pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis, vystymas ir taikymas 

valstybėse narėse ir trečiųjų šalių piliečių aktyvumo siekiant įgyti išsilavinimą ir įsilieti į darbo rinką 

stebėsena, 

– parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė parama, vertinimo mechanizmo, reikalingo 

imigracijos politikai įgyvendinti, plėtojimas, 

– bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, grindžiamas Sąjungoje priimtu visuotiniu požiūriu į migraciją 

ir judumą, visų pirma įgyvendinant readmisijos susitarimus, partnerystes judumo srityje, 

– informavimo priemonės ir kampanijos trečiosiose šalyse, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie 

atitinkamus teisėtus imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus, 

– informuotumo didinimas, informavimo ir komunikacijos veikla, susijusi su Sąjungos vidaus reikalų 

politika, prioritetais ir pasiekimais. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, 

kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 

112).  

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir 

panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos 

sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).  

Pagrindimas: 

Ši biudžeto eilutė skirta, viena vertus, teisėtos migracijos ir integracijos klausimams ir, kita vertus, 

grąžinimo politikai. Siekiant, kad ši biudžeto eilutė būtų aiškesnė ir suprantamesnė, šiuo pakeitimu siūloma 

šią biudžeto eilutę padalinti į dvi biudžeto eilutes – į dabartinę 18 03 01 02 dėl teisėtos migracijos ir 

integracijos ir naują 18 03 01 03 dėl grąžinimo sistemos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 862 
=== S&D//7392 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 03 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Rezervas         

Iš viso      178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Išlaidų kategorija: 

Teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu siekiama stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma 

atsižvelgiant į valstybes nares, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, 

įskaitant praktinį bendradarbiavimą – tai tikslas, nustatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 

straipsnio 2 dalies c punkte. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo 

įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 

2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 

575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168). 

Susiję teisės aktai: 

Įrašyti šį tekstą: 

2016 m. sausio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl kartu su Turkija vykdomos savanoriškos humanitarinio 

priėmimo programos (C(2015) 9490 final). 

2016 m. gegužės 4 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje 

iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 

mechanizmai (COM(2016) 270 final). 

2016 m. liepos 13 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016) 468 final). 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. Suma, kuria sumažinta biudžeto eilutė 18 03 01 02, 

buvo perkelta į naują biudžeto eilutę 18 03 01 03. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 145 
=== FEMM/6208 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 03 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo smurto dėl lyties stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas moterų, vaikų, nelydimų mergaičių ir berniukų, lesbiečių, gėjų, biseksualių, 

translyčių, interseksualių ir queer asmenų (LGBTQI) (remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biuro seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės gairėmis) teisių stiprinimui ir padėties 

gerinimui ir būtinybei užkirsti kelią smurtui dėl lyties prieš prieglobsčio prašytojus. 

Teisinis pagrindas 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo 

nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo 

prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 

150, 2014 5 20, p. 112). 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo 

įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 

2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 

575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168). 

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015 9 15, p. 146). 

2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248, 2015 9 24, p. 80). 

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 

2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos 

srityje (OL L 268, 2016 10 1, p. 82). 

Pagrindimas: 

Pagrindinių teisių agentūros (FRA) duomenimis, prieglobsčio prašytojai ir migrantai visoje ES susiduria su 

įvairaus pobūdžio smurtu ir priekabiavimu. Tokius veiksmus vykdo ir toleruoja valstybių institucijos, 

privatūs asmenys, taip pat saugumą siekiančios užtikrinti grupės. Visiems pabėgėliams ir prieglobsčio 

prašytojams, įskaitant moteris bei mergaites ir LGBTQI asmenis, turi būti garantuotas saugumas 

prieglobsčio procedūros metu ir priėmimo centruose, o imigracijos institucijos turi rodyti pagarbą. Jie turėtų 

gyventi nepatirdami smurto ir jiems turėtų būti suteikta apsauga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 518 
=== VERT/7680 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 03 3.0.OTH     30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo smurto dėl lyties stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas moterų, vaikų, nelydimų mergaičių ir berniukų, LGBTQI asmenų (remiantis 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 

gairėmis) teisėms stiprinti ir padėčiai gerinti bei būtinybei pasirūpinti tuo, kad būtų užkirstas kelias 

smurtui dėl lyties prieš prieglobsčio prašytojus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo 

nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo 

prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 

150, 2014 5 20, p. 112). 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo 

įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 

2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 

575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168). 

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015 9 15, p. 146). 

2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248, 2015 9 24, p. 80). 

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 

2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos 

srityje (OL L 268, 2016 10 1, p. 82). 

Pagrindimas: 

Remiantis Pagrindinių teisių agentūros (FRA) duomenimis, prieglobsčio prašytojai ir migrantai patiria 

įvairaus pobūdžio smurtą ir priekabiavimą visoje ES. Tokius veiksmus vykdo ir toleruoja valstybės 

institucijos, privatūs asmenys bei vadinamosios tvarkos palaikytojų grupės. Visiems pabėgėliams ir 

prieglobsčio prašytojams, įskaitant moteris ir mergaites bei LGBTQI asmenis, saugumas turi būti 

garantuojamas vykstant prieglobsčio procedūrai, priėmimo centruose, be to, imigracijos institucijose su jais 

turi būti elgiamasi pagarbiai. Jie turėtų gyventi nepatirdami smurto ir jiems turėtų būti suteikiama apsauga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 483 
=== LIBE/5891 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

2 kompr. pak., apimantis: 5822 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5831 pak. (Caterina Chinnici), 5837 

pak. (Gweoline Delbos-Corfield), 5851 pak. (Gweoline Delbos-Corfield); 5807 pak. (Cristian Terheş), 

5832 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5838 pak. (Gweoline Delbos-Corfield). 

Šiuo asignavimu siekiama užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų remiama sąžininga ir veiksminga, 

žmogaus orumo principą ir žmogaus teises atitinkanti grąžinimo praktika, kuria būtų padedama užkirsti 

kelią neteisėtai imigracijai, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus teisių paisymui, grąžinimo tvarumui ir 

veiksmingai readmisijai kilmės bei tranzito šalyse. 

Jis turėtų apimti priemones, susijusias su grąžinimo procedūromis, grąžinimo priemones, valstybių narių 

praktinio bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimo priemones. 

Komisijos iniciatyva šis asignavimas gali būti naudojamas tarpvalstybiniams veiksmams, grindžiamiems 

oficialiais susitarimais, arba Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams finansuoti. Šiais veiksmais visų 

pirma remiama: 

– Sąjungos bendradarbiavimo įgyvendinant Sąjungos teisę ir dalijantis geros praktikos pavyzdžiais 

grąžinimo srityje intensyvinimas; 

– tarpvalstybinių bendradarbiavimo tinklų ir bandomųjų projektų kūrimas ir palankesnių sąlygų keistis 

patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais sudarymas; 

— tyrimai ir moksliniai tyrimai dėl žmogaus teisių laikymosi grąžinimo srityje, informacijos apie 

geriausios praktikos pavyzdžius bei apie visus kitus grąžinimo politikos aspektus sklaida ir keitimasis šia 

informacija; 

– valstybių narių vykdomas bendrų statistinių priemonių, metodų ir rodiklių, skirtų politikos pokyčiams 

grąžinimo srityje vertinti, plėtojimas ir taikymas; 

– parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė parama, vertinimo mechanizmo, reikalingo 

migracijos politikai įgyvendinti, plėtojimas; 

– bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis sudarant oficialius susitarimus, remiantis Sąjungoje priimtu 

visuotiniu požiūriu į migraciją ir judumą, visų pirma įgyvendinant readmisijos susitarimus, partnerystes 

judumo srityje; 

– informuotumo didinimas, informavimo ir komunikacijos veiklos, susijusios su migracijos politika, 

prioritetais ir pasiekimais, vykdymas. 

Pagrindimas: 

Ši biudžeto eilutė skirta, viena vertus, teisėtos migracijos ir integracijos klausimams ir, kita vertus, 

grąžinimo politikai. Siekiant, kad ši biudžeto eilutė būtų aiškesnė ir suprantamesnė, šiuo pakeitimu siūloma 

šią biudžeto eilutę padalinti į dvi biudžeto eilutes – į dabartinę 18 03 01 02 dėl teisėtos migracijos ir 

integracijos ir naują 18 03 01 03 dėl grąžinimo sistemos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 863 
=== S&D//7393 === 
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Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 04 
3.0.1 

    294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Rezervas         

Iš viso      294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Išlaidų kategorija: 

Solidarumo didinimas ir atsakomybės pasidalijimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu siekiama stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma 

atsižvelgiant į valstybes nares, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, 

įskaitant praktinį bendradarbiavimą – tai tikslas, nustatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 

straipsnio 2 dalies d punkte. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo 

įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 

2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 

575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168). 

Susiję teisės aktai: 

Įrašyti šį tekstą: 

2016 m. sausio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl kartu su Turkija vykdomos savanoriškos humanitarinio 

priėmimo programos (C(2015) 9490 final). 

2016 m. gegužės 4 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje 

iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 

mechanizmai (COM(2016) 270 final). 

2016 m. liepos 13 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016) 468 final). 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. Iš biudžeto eilutės 18 03 01 01 paimta suma 

perkelta į naują biudžeto eilutę 18 03 01 04. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 456 
=== LIBE/5839 === 
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Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 04 
3.0.OTH 

    83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Rezervas         

Iš viso      83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Išlaidų kategorija: 

Prieglobsčio prašytojų apsaugos nuo smurto dėl lyties stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas moterų, vaikų, nelydimų mergaičių ir berniukų, lesbiečių, gėjų, biseksualių, 

translyčių, interseksualių ir queer asmenų (LGBTQI) teisių stiprinimui ir padėties gerinimui (remiantis 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro seksualinės orientacijos ir lyčių tapatybės 

gairėmis) ir būtinai smurto dėl lyties prieš migrantus ir prieglobsčio prašytojus prevencijai. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo 

nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo 

prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 

150, 2014 5 20, p. 112). 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo 

įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 

2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 

575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168). 

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015 9 15, p. 146). 

2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248, 2015 9 24, p. 80). 

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 

2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos 

srityje (OL L 268, 2016 10 1, p. 82). 

Susiję teisės aktai: 

Įrašyti šį tekstą: 

2016 m. sausio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl kartu su Turkija vykdomos savanoriškos pabėgėlių 

priėmimo programos (C(2015) 9490 final). 

2016 m. gegužės 4 d. Komisijos pateiktas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje 

iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 

mechanizmai (COM(2016) 270 final). 

2016 m. liepos 13 d. Komisijos pateiktas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016) 468 final). 

Pagrindimas: 

Remiantis Pagrindinių teisių agentūros (FRA) duomenimis, prieglobsčio prašytojai ir migrantai susiduria su 

įvairaus pobūdžio smurtu ir priekabiavimu visoje ES (FRA ataskaita). Tokius veiksmus vykdo ir toleruoja 

valstybės institucijos, privatūs asmenys, taip pat saugumą siekiančios užtikrinti grupės. Visi migrantai ir 

prieglobsčio prašytojai, įskaitant moteris, vaikus, nelydimas mergaites ir berniukus, taip pat LGBTQI 

asmenis, turi būti apsaugoti nuo smurto dėl lyties, be kita ko, užtikrinant tinkamas prieglobsčio procedūras, 

priėmimo sąlygas ir teisę kreiptis į teismą. Jie turėtų gyventi nepatirdami smurto ir jiems turėtų būti suteikta 

apsauga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 482 
=== LIBE/5890 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 01 04 
3.0.1 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

1 kompr. pak., apimantis: 5801 pak. (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), 5802 pak. (Konstantinos Arvanitis), 

5806 pak. (Cristian Terheş), 5821 pak. (Cornelia Ernst, Clare Daly), 5830 pak. (Caterina Chinnici), 5849 

pak. (Gwendoline Delbos-Corfield), 5841 pak. (Gwendoline Delbos-Corfield). 

Šiuo asignavimu siekiama stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma 

atsižvelgiant į valstybes nares, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, 

įskaitant praktinį bendradarbiavimą – tai tikslas, nustatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 

straipsnio 2 dalies d punkte. 

Šis asignavimas taip pat skirtas veiksmams, susijusiems su tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, 

kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimu ir kitokiu ad hoc priėmimu dėl humanitarinių 

priežasčių, visuomet atsižvelgiant į vaiko interesus, finansuoti. 

Pagrindimas: 

Dvi dabartines Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto eilutes (18 03 01 01 ir 18 03 01 02) 

siūloma suskaidyti į keturias, kad būtų tiksliai atspindėti keturi konkretūs fondo tikslai ir padidintas 

skaidrumas. Teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems fondo tikslams buvo Parlamento 

prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo patvirtinimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 523 
=== VERT/7685 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 03 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 03 04 
3.0.OTH 

    48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Rezervas         

Iš viso      48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Išlaidų kategorija: 

ES paieškos ir gelbėjimo fondas (5808) 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu siekiama paremti valstybes nares, vykdančias savo prisiimtus žmogaus teisių 

įsipareigojimus (5824) ir įsipareigojimus pagal tarptautinę jūrų teisę (5808) padėti nelaimės ištiktiems 

žmonėms, visų pirma vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

(2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnio 5 dalis (Tikslai)). 

Pagrindimas: 

Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl Paieškos ir gelbėjimo fondo sukūrimo. Atsižvelgdama į 

iššūkius Viduržemio jūros regione ir ten vykstančią humanitarinę tragediją, ES turi daryti daugiau siekdama 

gelbėti gyvybes ir parodyti solidarumą su paieškos ir gelbėjimo operacijas vykdančiomis valstybėmis 

narėmis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 577 
=== I-D//7740 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Siekiant svarbiausio tikslo Europą priartinti prie piliečių, bendrieji programos "Europa piliečiams"" tikslai 

yra padėti piliečiams geriau suprasti su Sąjunga susijusius klausimus, skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti 

pilietinio ir demokratinio dalyvavimo Sąjungos lygmeniu sąlygas.  

Šis asignavimas skirtas padengti tokiems veiksmams kaip partnerystė, struktūrinė parama, atminimo 
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projektai, Sąjungos istorija ir tapatybė, piliečių susitikimai, miestų partnerystės tinklai, piliečių ir pilietinės 

visuomenės projektai, tarpusavio peržiūros, tyrimai ir komunikacijos paslaugos, paramos priemonės, 

renginiai ir paramos struktūros valstybėse narėse, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijų vykdomus 

projektus, kuriais skatinama integracija, kalbų įvairovė, sanglauda ir nediskriminavimas, ypač daug dėmesio 

skiriant Europos mažumoms. 

Šis asignavimas taip pat skiriamas Europos pilietiškumui skatinti, visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis 

informuojant žmones apie jų kaip Sąjungos piliečių teises, galimybes dalyvauti pilietinėje veikloje Sąjungos 

lygmeniu ir Sąjungos poveikį kasdieniam jų gyvenimui. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šioje biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų. Informacijai: šios sumos yra ELPA 

valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 

2 dalies b, e ir f punktus sudaro asignuotąsias pajamas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir 

vykdyti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama 

bendrojo biudžeto dalis. 

Visos pajamų suvestinės 6 0 3 1 punkte įrašytos pajamos iš valstybių kandidačių įnašų ir, jei taikytina, 

potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 

laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 2014 4 17, p. 3), ypač jo 2 straipsnis. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad reikia remti šią biudžeto eilutę, pagal kurią didžiausias dėmesys skiriamas ES propagandos 

iniciatyvoms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 513 
=== VERT/7658 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Pagrindimas: 

Programos „Europa piliečiams“ pridėtinė vertė yra aukšta, be to, ja siekiama stiprinti Europos projektą. Ji 

turėtų būti stiprinama, ypač atsižvelgiant į laiką, kuriuo gyvename. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 192 
=== CULT/5976 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Europa 

piliečiams“ biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės lėšas, kad 

būtų sustiprinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų sėkmingumo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 749 
=== S&D//7232 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Europa 

piliečiams“ biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės lėšas, kad 

būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 257 
=== AFCO/6431 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 
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Pagrindimas: 

Svarbu palikti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimus, kokius biudžeto projekte šiai eilutei buvo pasiūliusi 

Komisija, o 2020 m. mokėjimus padidinti iki 2019 m. lygio. Ši priemonė gyvybiškai svarbi norint stiprinti 

dalyvaujamosios demokratijos procesus ES ir ugdyti piliečių pasitikėjimą Europos strategijomis ir politika 

bei skatinti jas suprasti. Todėl šiai programai ir komunikacijos strategijoms, kuriomis ji grindžiama, turėtų 

būti skirtas pakankamas finansavimas pagal jas numatytiems tikslams pasiekti. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 465 
=== LIBE/5853 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 04 01 01 punktas — Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo 

Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 253 
=== AFCO/6427 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 04 01 77 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 04 01 77 
3.0.PPPA 

    1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Rezervas         

Iš viso      1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Schumano deklaracijos metinės 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašomas toliau pateikiamas tekstas. 

Pagal bandomąjį projektą siūloma paminėti 70-ąsias Schumano deklaracijos metines ir, pasinaudojant 

šia data, paskatinti glaudesnę Europos tautų sąjungą. Artėjant 2020 m. gegužės 9 d. savaitgaliui, galėtų 

būti suorganizuotas ne vienas renginys, pirmiausia įtraukiant piliečių organizacijų atstovus ir tinklus, 

pastaruoju metu dalyvavusius piliečių dialoguose, piliečių konsultacijose bei panašiose institucinėse ir 

pilietinės visuomenės kampanijose: 
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a) istorijos seminaras, skirtas Schumano deklaracijai, 

b) politiniai debatai, kurių metu būtų atkreiptas dėmesys į jos aktualumą ir pamokas ateičiai, 

c) piliečių konvencija, 

d) speciali Europos Parlamento sesija, 

e) specialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 

f) tarpinstitucinės deklaracijos pasirašymas, įskaitant konkrečius veiksmus politinei sąjungai užtikrinti. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Minėdami 70-ąsias Schumano deklaracijos metines turėtume ne tik prisiminti, bet ir pasinaudoti proga kurti 

politiką ir telkti jėgas įtraukdami visuomenę ir ES institucijas, kad būtų galutinai įgyvendinta minėtojoje 

deklaracijoje įtvirtinta politinės sąjungos idėja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 578 
=== I-D//7741 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 06 02 straipsnis — Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Rezervas         

Iš viso  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Pagrindimas: 

Neaiški tikroji šio Centro pridėtinė vertė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 442 
=== LIBE/5803 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 06 02 straipsnis — Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Pagrindimas: 

Būtina numatyti papildomą finansavimą siekiant sudaryti būtiniausias sąlygas, kurių reikia, kad ENNSC 

pajėgumai veiktų efektyviai ir būtų pasiekta rezultatų pagal jo įgaliojimus, misiją ir teisės aktais nustatytus 

įpareigojimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 802 
=== S&D//7287 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

18 06 02 straipsnis — Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Rezervas         

Iš viso  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Pagrindimas: 

Skirtumas, kalbant apie EMCDDA valdybos prašytas lėšas ir Komisijos biudžeto projektą, turėtų būti 

panaikintas, siekiant, kad agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir veiksmus, pavyzdžiui, atlikti 

nuotekų analizę ir duomenų rinkimo operacijas ir užtikrinti paramą naujoms ir jautrioms informacinėms 

sistemoms. Ši veikla yra labai svarbi siekiant, kad ES galėtų reaguoti į naujus ligų protrūkius ir grėsmes šioje 

sudėtingoje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 444 
=== LIBE/5805 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 07 77 

Išlaidų kategorija: 

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai 

Pagrindimas: 

Įgyvendinant projektą bus reaguojama į vis labiau visoje ES plintančią neapykantą kurstančios kalbos 

problemą. Projekto tikslas – suprasti šį reiškinį ir užkirsti jam kelią. Taikytinoje ES teisėje (Pamatinis 

sprendimas 2008/913/TVR) ir Europos Tarybos rekomendacijose neapykantą kurstančios kalbos 

interpretacija yra ribota. Siekiant veiksmingai užkirsti kelią šiam reiškiniui, būtina šviesti vaikus, jaunimą, 

švietimo specialistus ir kitų grupių atstovus, kad būtų įvertintas netinkamas elgesys ir padedama jį greitai 

pašalinti iš socialinio gyvenimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 444 
=== LIBE/5805 === 
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Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 18 07 77 01 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

18 07 77 01 
3.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos kovos su neapykantą kurstančia kalba vadovas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal siūlomą bandomąjį projektą numatoma sukurti Europos vadovą dėl neapykantą kurstančios kalbos, 

skirtą šiai problemai. Iš esmės įgyvendinant šį projektą bus apibrėžtos neapykantą kurstančios kalbos ir 

trolinimo sąvokos, taip pat tokie reiškiniai, kaip patologinio elgesio srautinis duomenų siuntimas (angl. 

pathostreaming) arba ypač pavojinga socialinė inžinerija, sudaranti sąlygas sąmoningai manipuliuoti 

visuomene. Šiame vadove turėtų būti pateiktos žinios apie visų valstybių narių nacionalinius teisės aktus, 

kuriais užtikrinama apsauga nuo minėtų reiškinių, taip pat teisinės pasekmės, numatytos jų skleidėjams. 

Numatoma, kad įgyvendinant projektą bus planuojami ekspertų iš visos Europos Sąjungos susitikimai, 

taip pat bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Projektą sudarytų trys pagrindiniai elementai: 

1) Semantika. Šiuo metu nė viename ES ar nacionalinės teisės akte nėra tiksliai apibrėžta neapykantą 

kurstanti kalba. Todėl būtina atlikti išsamius tyrimus siekiant nustatyti šią problemą ir apibrėžti jos 

pagrindines savybes. Pagrindinė mintis – padėti sukurti apibrėžtį Europos lygmeniu, kuri idealiu atveju 

galėtų būti taikoma visose ES valstybėse narėse. 

2) Tikslus apibūdinimas. Dėl to, kad neapykantą kurstančios kalbos sąvokos nėra teisinėje sistemoje, 

pagal projektą numatoma rengti susitikimus, diskusijas ir konferencijas su ekspertais, kad būtų galima 

tiksliai apibūdinti problemą ir įgyti specializuotų žinių. Ši veikla būtų nepaprastai svarbi siekiant atkreipti 

visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į šią vis didėjančią problemą. 

3) Švietimas tebėra vienas iš svarbiausių elementų. Jis bus nukreiptas į įvairias socialines grupes, siekiant 

efektyviai didinti informuotumą apie akivaizdžią neapykantą kurstančios kalbos problemą šiuolaikiniame 

pasaulyje. Švietimo aspektas daugiausia turėtų būti pagrįstas švietimo specialistų gebėjimų stiprinimo 

veikla ir susitikimų bei mokymų organizavimu kartu pateikiant šios srities teisės ekspertų analizę. Daug 

dėmesio turėtų būti skiriama vaikų ir jaunimo, kurie laikomi ypač pažeidžiamais, informuotumo 

didinimui. Taip pat bus atsižvelgiama į šios grupės skaitmeninių įpročių svarbą. Eurostato duomenimis, 

2016 m. kasdien internetu naudojosi 93 proc. 16–19 metų amžiaus jaunuolių, palyginti su 90 proc. 25–29 

metų amžiaus jaunuolių. Apibendrinant, svarbus projekto elementas bus darbas mokyklose vietos 

lygmeniu, taip pat interaktyvūs susitikimai, pokalbiai ir diskusijos su mokiniais bei mokytojais, per 

kuriuos jie bus informuojami, kaip greitai reaguoti į kylančias grėsmes. Be to, numatyta bendradarbiauti 

su ryšių tarnybomis ir socialinės žiniasklaidos teikėjais. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš 
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dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 

1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas 

Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 58 straipsnio 2 dalyje 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1). 

Pagrindimas: 

Įgyvendinant projektą bus reaguojama į vis labiau visoje ES plintančią neapykantą kurstančios kalbos 

problemą. Projekto tikslas – suprasti šį reiškinį ir užkirsti jam kelią. Taikytinoje ES teisėje (Pamatinis 

sprendimas 2008/913/TVR) ir Europos Tarybos rekomendacijose neapykantą kurstančios kalbos 

interpretacija yra ribota. Siekiant veiksmingai užkirsti kelią šiam reiškiniui, būtina šviesti vaikus, jaunimą, 

švietimo specialistus ir kitų grupių atstovus, kad būtų įvertintas netinkamas elgesys ir padedama jį greitai 

pašalinti iš socialinio gyvenimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 983 
=== GUE//8087 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 01 straipsnis — Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Rezervas         

Iš viso  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Pagrindimas: 

Piliečių teisių apsauga ir jų įgalėjimas ir toliau yra didelis iššūkis visoje ES. Todėl reikia labai padidinti šiai 

biudžeto eilutei skirtus asignavimus, kad būtų sukurta aplinka, kurioje visų teisės būtų visapusiškai 

apsaugotos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 514 
=== VERT/7659 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 01 straipsnis — Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Rezervas         

Iš viso  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Pagrindimas: 

Teisių ir pilietiškumo programos pridėtinė vertė yra aukšta, be to, ja siekiama padėti vaikams, jaunuoliams ir 

moterims, užkirsti kelią bet kokiam smurtui prieš juos, taip pat smurtui dėl lyties prieš kitas grupes, įskaitant 

LGTBQI asmenis, bei kovoti su šiomis smurto apraiškomis. Šios programos finansavimas turėtų būti 

padidintas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 149 
=== FEMM/6213 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 01 straipsnis — Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Rezervas         

Iš viso  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Pagrindimas: 

Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) duomenimis, 2014 m. viena iš trijų moterų, 

sulaukusi 15 metų, jau patyrė fizinį ir (arba) seksualinį smurtą . 

Siekiant rimtai ir veiksmingai kovoti su problema, reikia imtis tam tikrų priemonių, be kita ko, aktyviai 

nuolat ir sistemingai rinkti ir analizuoti duomenis. Labai svarbu žinoti šios blogybės mastą ir priežastis, kad 

būtų galima imtis atsakomųjų priemonių ir pakeisti socialinę ir ekonominę politiką, darančią tiesioginį arba 

netiesioginį poveikį smurtui prieš moteris, vaikus ir jaunimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 258 
=== AFCO/6432 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 01 straipsnis — Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Rezervas         

Iš viso  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Pagrindimas: 

Svarbu palikti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimus, kokius biudžeto projekte šiai eilutei buvo pasiūliusi 

Komisija.Ši priemonė gyvybiškai svarbi siekiant stiprinti dalyvaujamosios demokratijos procesus ES ir 

ugdyti piliečių pasitikėjimą Europos strategijomis ir politika bei skatinti jas suprasti.Todėl šiai programai ir 

komunikacijos strategijoms, kuriomis ji grindžiama, turėtų būti skirtas pakankamas finansavimas pagal jas 

numatytiems tikslams pasiekti. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 470 
=== LIBE/5860 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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33 02 01 straipsnis — Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Rezervas         

Iš viso  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 515 
=== VERT/7660 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 02 straipsnis — Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Rezervas         

Iš viso  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Pagrindimas: 

Teisių ir pilietiškumo programos pridėtinė vertė yra aukšta, be to, ja siekiama padėti vaikams, jaunuoliams ir 

moterims, užkirsti kelią bet kokiam smurtui prieš juos, taip pat smurtui dėl lyties prieš kitas grupes, įskaitant 

LGTBQI asmenis, bei kovoti su šiomis smurto apraiškomis. Šios programos finansavimas turėtų būti 

padidintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 150 
=== FEMM/6215 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 02 straipsnis — Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Rezervas         

Iš viso  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Pagrindimas: 

Prasidėjus ekonomikos ir finansų krizei, valstybėse narėse ir tarp valstybių narių ekonominė, socialinė, 

darbo srities ir lyčių nelygybė padidėjo. 

Labai svarbu žinoti šios blogybės mastą ir priežastis, kad būtų galima imtis atsakomųjų priemonių ir 

paskatinti struktūrinius politikos pokyčius. Šiuo tikslu svarbu užtikrinti tinkamą tokių priemonių, kaip antai, 

nuolatinis ir dažnas duomenų ir statistikos rinkimas, analizė ir skelbimas, keitimasis idėjomis ar parama 
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informavimo kampanijoms, finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 453 
=== LIBE/5826 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 02 straipsnis — Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Rezervas         

Iš viso  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 151 
=== FEMM/6218 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Visų formų smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties prevencija ir kova su juo 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas numatytas siekiant užkirsti kelią visų formų smurtui prieš moteris ir smurtui dėl lyties ir 

kovoti su juo; skatinti ratifikuoti Stambulo konvenciją tas ES valstybes nares, kurios dar to nepadarė; 

numatyti ir padidinti moterų prieglaudų finansavimą ES, stiprinti moterų bei mergaičių teisių apsaugą ir 

kovoti su visų formų smurtu, sistemingai vykdant tolesnę veiklą, susijusią su Europos tyrimu dėl smurto 

dėl lyties, pagal Stambulo konvencijos 11 straipsnį. 

Teisinis pagrindas 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo 

nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 

62), ypač jo 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 5 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas: 

Viena iš trijų vyresnių nei 15 metų amžiaus moterų ES yra fizinio ir (arba) seksualinio smurto auka, daugiau 

nei pusė moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. ES turi dėti daugiau 
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pastangų, kad būtų kovojama su šiuo pagrindinių teisių pažeidimu. Šiuo pakeitimu ketinama suteikti tinkamą 

finansavimą ir panaikinti sumažinimą (nes programos lėšos buvo mažinamos pastaruosius kelerius metus) ir 

užtikrinti biudžeto asignavimų skaidrumą numatant konkrečią biudžeto eilutę šiam tikslui, kad, kaip 

reikalaujama, būtų tinkamai įgyvendintas biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 457 
=== LIBE/5842 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Visų formų smurto prieš vaikus, jaunimą, moteris ir smurto dėl lyties prevencija ir kova su juo 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Naudojant šį asignavimą ketinama vykdyti prevencinius veiksmus ir kovoti su visų formų smurtu prieš 

vaikus, jaunimą ir moteris, taip pat smurtu dėl lyties, nukreiptu prieš kitas grupes, įskaitant LGTBIQ 

asmenis; skatinti ES valstybes nares, kurios dar to nepadarė, ratifikuoti Stambulo konvenciją; numatyti ir 

padidinti moterų prieglaudų finansavimą ES, stiprinti moterų bei mergaičių teisių apsaugą ir kovoti su 

visų formų smurtu, sistemingai vykdant tolesnę veiklą, susijusią su Europos tyrimu dėl smurto dėl lyties, 

pagal Stambulo konvencijos 11 straipsnį. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo 

nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 

62), ypač jo 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 5 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas: 

Viena iš trijų vyresnių nei 15 metų amžiaus moterų ES yra fizinio ir (arba) seksualinio smurto auka, daugiau 

nei pusė moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. ES turi dėti daugiau 

pastangų, kad būtų kovojama su šiuo pagrindinių teisių pažeidimu. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti 

tinkamą finansavimą, pakeičiant pastarųjų kelerių metų lėšų mažinimo tendenciją. Be to, šiuo pakeitimu 

siekiama užtikrinti biudžeto asignavimų skaidrumą, tuo tikslu numatant konkrečią biudžeto eilutę, kad būtų 

tinkamai įgyvendintas lyčių aspekto integravimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 519 
=== VERT/7681 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 



 

 61 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Visų formų smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties prevencija bei kova su juo 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas numatytas visų formų smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties prevencijai bei kovai su 

juo; siekiui paskatinti ratifikuoti Stambulo konvenciją šito dar nepadariusias ES valstybes nares; siekiui 

skirti ir padidinti moterų prieglaudų finansavimą ES, stiprinti moterų ir mergaičių teisių apsaugą bei 

kovoti su visų formų smurtu tęsiant veiklą, susijusią su Europos dėl smurto dėl lyties tyrimu, 

vadovaujantis Stambulo konvencijos 11 straipsniu. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo 

nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 

62), ypač jo 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 5 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas: 

Viena iš trijų moterų ES yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą sulaukusi 15 metų amžiaus, daugiau 

nei pusė moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 yra buvusi išprievartauta. ES turi 

labiau stengtis kovoti su šiuo pagrindinių teisių pažeidimu. Šiuo pakeitimu siekiama skirti tinkamą 

finansavimą ir atsisakyti jo apribojimų, kurie šiai programai buvo taikomi keletą pastarųjų metų, kad 

biudžeto asignavimų skaidrumas būtų užtikrintinas numatant atskirą biudžeto eilutę šiam tikslui siekti, kuri 

būtina norint tinkamai sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 152 
=== FEMM/6219 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 05 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Rezervas         

Iš viso      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 



 

 62 

Naudojant šį asignavimą ketinama įgyvendinti konkretų Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos 4-ąjį 

tikslą, t. y. skatinti lyčių lygybę ir skatinti lyčių aspekto integravimą. 

Teisinis pagrindas 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo 

nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 

62), ypač jo 4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 5 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas: 

SESV 8 straipsnyje nustatytas lyčių aspekto integravimo į visas ES veiklos sritis principas. Siekiant tinkamai 

integruoti lyčių aspektą, reikia užtikrinti biudžeto asignavimų, kuriuos naudojant skatinama lyčių lygybė ir 

kovojama su lyčių diskriminacija, skaidrumą. Šiuo pakeitimu siekiama sukurti specialią biudžeto eilutę, 

skirtą Teisių, lygybės ir pilietiškumo programoje numatytam lyčių lygybės tikslui siekti, ir užtikrinti tinkamą 

finansavimą, kad tas tikslas galėtų būti įgyvendintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 520 
=== VERT/7682 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 05 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Rezervas         

Iš viso      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Naudojant šį asignavimą siekiama įgyvendinti konkretų Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos 4-ąjį 

tikslą, t. y. skatinti lyčių lygybę ir skatinti lyčių aspekto integravimą. 

Teisinis pagrindas 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo 

nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 

62), ypač jo 4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 5 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas: 

SESV 8 straipsnyje nustatytas lyčių aspekto integravimo į visų sričių ES veiklą principas. Siekiant tinkamai 

integruoti lyčių aspektą, reikia užtikrinti biudžeto asignavimų, kuriuos naudojant skatinama lyčių lygybė ir 

kovojama su diskriminacija dėl lyties, skaidrumą. Šiuo pakeitimu siekiama sukurti specialią biudžeto eilutę, 

skirtą Teisių, lygybės ir pilietiškumo programoje numatytam lyčių lygybės tikslui siekti, ir užtikrinti tinkamą 

finansavimą, kad šis tikslas galėtų būti įgyvendintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 458 
=== LIBE/5843 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 06 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Rezervas         

Iš viso  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Pagrindimas: 

Pagrindinių teisių agentūra (FRA) teikia Sąjungos institucijoms ir agentūroms nepaprastai svarbią pagalbą ir 

žinias apie pagrindines teises. Šiuo metu išaugo siūlomų, priimtų ir įgyvendintų ES politikos priemonių, 

kurios daro poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma prieglobsčio, migracijos, sienų kontrolės, 

baudžiamosios teisės ir policijos bei teisminio bendradarbiavimo srityse, skaičius. Todėl labai svarbu FRA 

numatyti pakankamai išteklių ir kompetencijos šiam papildomam spaudimui valdyti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 153 
=== FEMM/6220 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 06 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Rezervas         

Iš viso  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 985 
=== GUE//8089 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 06 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Rezervas         

Iš viso  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 532 
=== ECR//7903 === 

Pateikė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 07 straipsnis — Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Rezervas         

Iš viso  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Pagrindimas: 

Siekiant nustatyti, kurios ES biudžeto lėšos galėtų būti naudojamos veiksmingiau, ir atsižvelgiant į didelį 

šios agentūros veiklos dubliavimąsi su kitomis ES agentūromis, taip pat siekiant sukurti ES pridėtinę vertę, 

reikia nutraukti šiai agentūrai skiriamą finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 615 
=== I-D//7778 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 07 straipsnis — Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Rezervas         

Iš viso  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Pagrindimas: 

Neaiški tikroji šio Instituto pridėtinė vertė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 154 
=== FEMM/6223 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 02 07 straipsnis — Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Rezervas         

Iš viso  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 
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Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu vėl įrašoma Komisijos biudžeto projekte Tarybos sumažinta suma ir dar 50 000 EUR 

padidinamas EIGE finansavimas, siekiant paremti jo svarbų darbą ir sudaryti palankesnes sąlygas ateityje 

atlikti analizę ir kaupti žinias, atsižvelgiant į svarbius pasiūlymus, kurių tikimasi iš naujos Komisijos lyčių 

lygybės srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 441 
=== LIBE/5800 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 77 01 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Projektas „Roma Civil Monitor“ – Romų ir romus palaikančios pilietinės 

visuomenės gebėjimų ir dalyvavimo stiprinimas vykdant politikos stebėseną ir peržiūrą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siūlomi parengiamieji veiksmai būtų grindžiami baigiamu vykdyti bandomuoju projektu 

JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150 ir jį gyvendinant įgyta patirtimi. Vykdant parengiamuosius veiksmus 

būtų toliau geresniais būdais plėtojami ir stiprinami romų ir romus palaikančios pilietinės visuomenės 

gebėjimai, taip pat romų įtraukties stebėsenos mechanizmas, visų pirma rengiant ir skleidžiant 

nepriklausomas pilietines ataskaitas, kuriose pilietinės visuomenės koalicijos galėtų pateikti informaciją 

ir duomenis, alternatyvius valstybių narių pateikiamoms ataskaitoms apie savo strategijų įgyvendinimą. 

Rengiant šiuos pilietinius pranešimus vietinio lygmens žinios būtų įtraukiamos į nacionalinius ir Europos 

Sąjungos politinius procesus ir jie parodytų, kokį socialinį poveikį iš tiesų daro vyriausybės priemonės. 

Vykdant stebėseną pagrindinis dėmesys būtų skiriamas strategijų įgyvendinimui vietoje pagal keturias 

prioritetines sritis (užimtumas, švietimas, aprūpinimas būstu ir sveikatos apsauga), atsižvelgiant į kovos su 

diskriminacija ir su priešiškumu romams, taip pat į lyčių lygybės aspektus, taip pat būtų pateikiama 

informacija apie pilietinės visuomenės dalyvavimo lygį, ES lėšų panaudojimą ir romų įtraukties 

priemonių integravimą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Pilietinės visuomenės organizacijų parengtos nepriklausomos pilietinės ataskaitos, kartu su valstybių narių 

ataskaitomis, reikalingos tam, kad būtų galima susidaryti tikrą vaizdą apie įtraukties programų ir politinių 

įsipareigojimų poveikį įvairiais lygmenimis. 
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Stipri romų ir romus palaikanti pilietinė visuomenė, turinti pajėgumų, žinių ir galimybių įspėti dėl 

diskriminacijos ir priešiškumo romams, gali prisidėti prie tvirtesnės politinės valios ir informuotumo apie 

romų integracijos svarbą didinimo. Todėl reikia tikslinės paramos, kurią tiesiogiai valdytų Europos 

Komisija. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 447 
=== LIBE/5811 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 77 01 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezervas         

Iš viso      600 000 360 000 600 000 360 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Interseksualių asmenų pagrindinių teisių puoselėjimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama sukurti ES lygmens ekspertų grupę interseksualių asmenų 

klausimais, kuri bendradarbiautų su politikos formuotojais ir pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis 

ES ir nacionaliniu lygmenimis, siekdama spręsti pagrindinių teisių pažeidimų, kuriuos patiria 

interseksualūs asmenys, problemą. Ekspertų tinklas dirbs administracinėje, teisinėje, sveikatos ir švietimo 

srityse ir sudarys sąlygas ES valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi kovojant su diskriminacija dėl 

lyties ypatumų. 

- Bendroji informacija - 

Interseksualūs asmenys gimsta su lyties ypatumais, kurie neatitinka stereotipinių vyrų ir moterų 

apibrėžčių. Lytinių požymių įvairovė gali pasireikšti per pirminius lytinius požymius (lyties organai) arba 

antrinius lytinius požymius (raumenų masė, plaukuotumo pasiskirstymas, krūtinės išsivystymas). 

Dėl interseksualaus kūno patologizavimo naujagimiams dažnai atliekamos korekcinės operacijos 

(interseksualių lyties organų žalojimas) ir kitos medicininės intervencijos, kad juos būtų galima priskirti 

vienai lyties kategorijai. 21-oje valstybėje narėje atliekamos „lyties normalizavimo operacijos“, nors 

dažniausiai medicininiu požiūriu jos nėra reikalingos. Medicininis gydymas dažnai turi būti kartojamas 

visu vaikystės laikotarpiu, o po jo visą gyvenimą taikomas hormoninis gydymas, kuris dažnai turi 

pasekmių interseksualių asmenų sveikatai. 

Interseksualūs kūdikiai, vaikai ir suaugusieji per visą savo gyvenimą patiria daug žmogaus teisių, orumo 

ir kūno neliečiamumo pažeidimų, dėl be jų sutikimo taikomo medicininio gydymo, prieigos prie jų 

medicininių dokumentų trūkumo, patologizavimo ir diskriminacijos. Tačiau politikos formuotojai dažnai 

nežino apie tokius žmogaus teisių pažeidimus. 

Per pastaruosius penkerius metus tarptautinės žmogaus teisių organizacijos priėmė nemažai pareiškimų, 

pranešimų ir rezoliucijų dėl interseksualių asmenų teisių, kurių naujausia buvo Europos Parlamento 

rezoliucija 2018/2878(RSP), priimta 2019 m. vasario 14 d. Rezoliucijoje nurodoma, kad „būtina 

nedelsiant spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimą“. Joje Europos Komisija 

konkrečiai raginama aktyviau keistis geros praktikos pavyzdžiais apie priemones, kuriomis siekiama 

užkirsti kelią interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimams ir su jais kovoti, kad valstybės narės 

galėtų priimti atitinkamus teisės aktus (11 ir 16 punktai), taip pat remti ir finansuoti interseksualių 
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asmenų žmogaus teisių padėties mokslinius tyrimus (13 punktas). 2015 m. parengtame ES pagrindinių 

teisių agentūros (FRA) pranešime dėl interseksualių asmenų pagrindinių teisių padėties ES institucijoms 

jau buvo rekomenduota imtis veiksmų dėl interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų. 

Europos Komisija į EB Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti įtraukė kovą su interseksualių 

asmenų diskriminacija, ypatingą dėmesį skirdama informuotumo didinimui vykdant kampaniją „Mes visi 

apie tai svajojame“. Bandomasis projektas suteiks galimybę toliau investuoti į darbą, susijusį su 

interseksualių asmenų žmogaus teisėmis, kaupti žinias ir rinkti duomenis, taip pat padėti valstybėms 

narėms tinkamai spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimus ir numatyti apsaugos 

priemones. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą laikomasi tarptautinių ir Europos žmogaus teisių standartų 

rekomendacijų, įskaitant EP rezoliuciją 2018/2878(RSP). 

- Rezultatai - 

1) Sukurti ES masto forumą, kuriame dalyvautų teisės, sociologijos, medicinos ir žmogaus teisių 

specialistai – interseksualių asmenų teisių ekspertai, siekiant rinkti geriausios praktikos pavyzdžius ir 

teikti teisines konsultacijas nacionaliniams politikos formuotojams, bendradarbiaujant su aktyvistais ir 

pilietinės visuomenės organizacijomis, pvz., „Oll-Europe“. 

2) Politikos formuotojams nediskriminavimo, teisingumo ir lyčių lygybės srityse pateikti aiškias gaires, 

duomenis ir žinias, siekiant suteikti informacijos rengiant interseksualių asmenų žmogaus teises 

apsaugančius teisės aktus ir politikos priemones įvairiose politikos srityse. 

3) Sukurti aktyvių pokalbių, tarpusavio mokymosi ir keitimosi geros praktikos pavyzdžiais tarp ES 

institucijų ir įvairių valstybių narių praktiką. 

4) Rinkti duomenis ir keistis žiniomis siekiant užtikrinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą. 

Įgyvendinant šį projektą turėtų būti užtikrintas šio projekto ir būsimų politikos priemonių bei programų, 

kuriomis remiami interseksualūs asmenys, požiūrio nuoseklumas (EP rezoliucija 2018/2878 (RSP), 14 

punktas). 

EP rezoliucijoje 2018/2878 (RSP) aiškiai pabrėžiama, kad reikia skubiai spręsti interseksualių asmenų 

patiriamų žmogaus teisių pažeidimų problemą. Nepaisant keleto teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama 

apsaugoti interseksualius asmenis nuo žmogaus teisių pažeidimų ir diskriminacijos, visoje ES padėtis 

tebėra kritiška. Šis bandomasis projektas padės įgyvendinti ES pagrindinių teisių agentūros ir Europos 

Parlamento rekomendacijas, įskaitant raginimą EK gerinti nacionalinio ir ES lygmens politikos 

formuotojų žinias, informuotumą ir gebėjimus, kad jie galėtų imtis veiksmų, susijusių su žmogaus teisių 

pažeidimais visose interseksualių asmenų gyvenimo srityse. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Su interseksualių asmenų klausimais susijęs darbas nepakankamai ES finansuojamas, pagal 2018 ir 2019 m. 

REC-DISC leidžiama vienam projektui skirti tik 250 000 EUR (ilgiausiai 24 mėn. laikotarpiui) ir iki šiol 

nebuvo teikiama jokia parama interseksualių asmenų organizacijų veiklai. 

Interseksualių asmenų patiriamų žmogaus teisių pažeidimų vis dar dažnai pasitaiko visose ES valstybėse 

narėse, išskyrus Maltą ir tam tikru požiūriu Portugaliją. Kol taip yra, akivaizdu, kad labai reikia projekto, 

kuris padėtų vyriausybėms, suinteresuotiesiems subjektams, tyrėjams, interseksualiems asmenims ir jų 
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gynėjams keistis žiniomis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 813 
=== S&D//7303 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 77 17 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Projektas „Roma Civil Monitor“ – Romų ir romus palaikančios pilietinės 

visuomenės gebėjimų ir dalyvavimo stiprinimas vykdant politikos stebėseną ir peržiūrą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siūlomi parengiamieji veiksmai būtų grindžiami baigiamu vykdyti bandomuoju projektu 

JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150 ir jį gyvendinant įgyta patirtimi. Vykdant parengiamuosius veiksmus 

būtų toliau geresniais būdais plėtojami ir stiprinami romų ir romus palaikančios pilietinės visuomenės 

gebėjimai, taip pat romų įtraukties stebėsenos mechanizmas, visų pirma rengiant ir skleidžiant 

nepriklausomas pilietines ataskaitas, kuriose pilietinės visuomenės koalicijos galėtų pateikti informaciją 

ir duomenis, alternatyvius valstybių narių pateikiamoms ataskaitoms apie savo strategijų įgyvendinimą. 

Rengiant šias pilietines ataskaitas vietinio lygmens žinios būtų įtraukiamos į nacionalinius ir Europos 

Sąjungos politinius procesus ir jie parodytų, kokį socialinį poveikį iš tiesų daro vyriausybės priemonės. 

Vykdant stebėseną pagrindinis dėmesys būtų skiriamas strategijų įgyvendinimui vietoje pagal keturias 

prioritetines sritis (užimtumas, švietimas, aprūpinimas būstu ir sveikatos apsauga), atsižvelgiant į kovos su 

diskriminacija ir su priešiškumu romams, taip pat į lyčių lygybės aspektus, taip pat būtų pateikiama 

informacija apie pilietinės visuomenės dalyvavimo lygį, Europos Sąjungos lėšų panaudojimą ir romų 

įtraukties priemonių integravimą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Pilietinės visuomenės organizacijų parengtos nepriklausomos pilietinės ataskaitos, kartus su valstybių narių 

ataskaitomis, reikalingos tam, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie įtraukties programų ir politinių 

įsipareigojimų poveikį įvairiais lygmenimis. 

Stipri romų ir romus palaikanti pilietinė visuomenė, turinti pajėgumų, žinių ir galimybių įspėti dėl 

diskriminacijos ir priešiškumo romams, gali prisidėti prie tvirtesnės politinės valios ir informuotumo apie 

romų integracijos svarbą didinimo. Todėl reikia tikslinės paramos, kurią tiesiogiai valdytų Europos 

Komisija. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 820 
=== S&D//7310 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 77 17 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezervas         

Iš viso      600 000 360 000 600 000 360 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Interseksualių asmenų pagrindinių teisių puoselėjimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama sukurti ES lygmens ekspertų grupę interseksualių asmenų 

klausimais, kuri bendradarbiautų su politikos formuotojais ir pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis 

ES ir nacionaliniu lygmenimis, siekdama spręsti pagrindinių teisių pažeidimų, kuriuos patiria 

interseksualūs asmenys, problemą. Ekspertų tinklas dirbs administracinėje, teisinėje, sveikatos ir švietimo 

srityse ir sudarys sąlygas ES valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi kovojant su diskriminacija dėl 

lyties ypatumų. 

- Bendroji informacija - 

Interseksualūs asmenys gimsta su lyties ypatumais, kurie neatitinka stereotipinių vyrų ir moterų 

apibrėžčių. Lytinių požymių įvairovė gali pasireikšti per pirminius lytinius požymius (lyties organai) arba 

antrinius lytinius požymius (raumenų masė, plaukuotumo pasiskirstymas, krūtinės išsivystymas). 

Dėl interseksualaus kūno patologizavimo naujagimiams dažnai atliekamos korekcinės operacijos 

(interseksualių lyties organų žalojimas) ir kitos medicininės intervencijos, kad juos būtų galima priskirti 

vienai lyties kategorijai. 21-oje valstybėje narėje atliekamos „lyties normalizavimo operacijos“, nors 

dažniausiai medicininiu požiūriu jos nėra reikalingos. Medicininis gydymas dažnai turi būti kartojamas 

visu vaikystės laikotarpiu, o po jo visą gyvenimą taikomas hormoninis gydymas, kuris dažnai turi 

pasekmių interseksualių asmenų sveikatai. 

Interseksualūs kūdikiai, vaikai ir suaugusieji per visą savo gyvenimą patiria daug žmogaus teisių, orumo 

ir kūno neliečiamumo pažeidimų, dėl be jų sutikimo taikomo medicininio gydymo, prieigos prie jų 

medicininių dokumentų trūkumo, patologizavimo ir diskriminacijos. Tačiau politikos formuotojai dažnai 

nežino apie tokius žmogaus teisių pažeidimus. 

Per pastaruosius penkerius metus tarptautinės žmogaus teisių organizacijos priėmė nemažai pareiškimų, 

pranešimų ir rezoliucijų dėl interseksualių asmenų teisių, kurių naujausia buvo Europos Parlamento 

rezoliucija 2018/2878(RSP), priimta 2019 m. vasario 14 d. Rezoliucijoje nurodoma, kad „būtina 

nedelsiant spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimą“. Joje Europos Komisija 

konkrečiai raginama aktyviau keistis gerąja patirtimi apie priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią 

interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimams ir su jais kovoti, kad valstybės narės galėtų priimti 

atitinkamus teisės aktus (11 ir 16 punktai), taip pat remti ir finansuoti interseksualių asmenų žmogaus 

teisių padėties mokslinius tyrimus (13 punktas). 2015 m. parengtame ES pagrindinių teisių agentūros 

(FRA) pranešime dėl interseksualių asmenų pagrindinių teisių padėties ES institucijoms jau buvo 

rekomenduota imtis veiksmų dėl interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų. 

Europos Komisija į EB Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti įtraukė kovą su interseksualių 
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asmenų diskriminacija, ypatingą dėmesį skirdama informuotumo didinimui vykdant kampaniją „Mes visi 

apie tai svajojame“. Bandomasis projektas suteiks galimybę toliau investuoti į darbą, susijusį su 

interseksualių asmenų žmogaus teisėmis, kaupti žinias ir rinkti duomenis, taip pat padėti valstybėms 

narėms tinkamai spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimus ir numatyti apsaugos 

priemones. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą laikomasi tarptautinių ir Europos žmogaus teisių standartų 

rekomendacijų, įskaitant EP rezoliuciją 2018/2878(RSP). 

- Rezultatai - 

1) Sukurti ES masto forumą, kuriame dalyvautų teisės, medicinos ir žmogaus teisių specialistai – 

interseksualių asmenų teisių ekspertai, siekiant rinkti geriausios praktikos pavyzdžius ir teikti teisines 

konsultacijas nacionaliniams politikos formuotojams, bendradarbiaujant su aktyvistais ir pilietinės 

visuomenės organizacijomis, pvz., „Oll-Europe“. 

2) Politikos formuotojams pateikti aiškias gaires, duomenis ir žinias nediskriminavimo, teisingumo ir 

lyčių lygybės srityse siekiant informuoti asmenis, atsakingus už interseksualių asmenų žmogaus teises 

reglamentuojančius teisės aktus ir įvairių sričių politiką. 

3) Sukurti aktyvių pokalbių, tarpusavio mokymosi ir keitimosi gerąja patirtimi tarp ES institucijų ir 

įvairių valstybių narių praktiką. 

4) Rinkti duomenis ir keistis žiniomis siekiant užtikrinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą. 

Įgyvendinant šį projektą turėtų būti užtikrintas šio projekto ir būsimos politikos krypčių bei programų, 

kuriomis remiami interseksualūs asmenys, nuoseklumas (EP rezoliucija 2018/2878 (RSP), 14 punktas). 

EP rezoliucijoje 2018/2878 (RSP) aiškiai pabrėžiama, kad reikia skubiai spręsti interseksualių asmenų 

patiriamų žmogaus teisių pažeidimų problemą. Nepaisant keleto teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama 

apsaugoti interseksualius asmenis nuo žmogaus teisių pažeidimų ir diskriminacijos, visoje ES padėtis 

tebėra kritiška. Šis bandomasis projektas padės įgyvendinti ES pagrindinių teisių agentūros ir Europos 

Parlamento rekomendacijas, įskaitant raginimą EK gerinti nacionalinio ir ES lygmens politikos 

formuotojų žinias, informuotumą ir gebėjimus, kad jie galėtų imtis veiksmų, susijusių su žmogaus teisių 

pažeidimais visose interseksualių asmenų gyvenimo srityse. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Su interseksualių asmenų klausimais susijęs darbas nepakankamai finansuojamas ES, pagal 2018 ir 2019 m. 

REC-DISC leidžiama vienam projektui skirti tik 250 000 EUR (ilgiausiai 24 mėn. laikotarpiui) ir iki šiol 

nebuvo teikiama jokia parama interseksualių asmenų organizacijų veiklai. 

Interseksualių asmenų patiriamų žmogaus teisių pažeidimų vis dar dažnai pasitaiko visose ES valstybėse 

narėse, išskyrus Maltą ir tam tikru požiūriu Portugaliją. Kol taip yra, akivaizdu, kad labai reikia projekto, 

kuris padėtų vyriausybėms, suinteresuotiesiems subjektams, mokslininkams, interseksualiems asmenims ir 

jų gynėjams keistis žiniomis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 528 
=== VERT/7693 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 02 77 17 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezervas         

Iš viso      600 000 360 000 600 000 360 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Interseksualių asmenų pagrindinių teisių puoselėjimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama sukurti ES lygmens interseksualių asmenų ekspertų grupę, kuri 

bendradarbiaus su politikos formuotojais ir pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis ES ir nacionaliniu 

lygmenimis, siekdama spręsti pagrindinių teisių pažeidimų, kuriuos patiria interseksualūs asmenys, 

problemą. Ekspertų tinklas dirbs administracinėje, teisinėje, sveikatos ir švietimo srityse ir sudarys sąlygas 

ES valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi kovojant su diskriminacija dėl lyties ypatumų. 

- Bendroji informacija - 

Interseksualūs asmenys gimsta su lyties ypatumais, kurie neatitinka stereotipinių vyrų ir moterų 

apibrėžčių. Lytinių požymių įvairovė gali pasireikšti per pirminius lytinius požymius (lyties organai) arba 

antrinius lytinius požymius (raumenų masė, plaukuotumo pasiskirstymas, krūtinės išsivystymas). 

Dėl interseksualaus kūno patologizavimo naujagimiams dažnai atliekamos korekcinės operacijos 

(interseksualių lyties organų žalojimas) ir kitos medicininės intervencijos, kad juos būtų galima priskirti 

vienai lyties kategorijai. 21-oje valstybėje narėje atliekamos „lyties normalizavimo operacijos“, nors 

dažniausiai medicininiu požiūriu jos nėra reikalingos. Medicininis gydymas dažnai turi būti kartojamas 

visu vaikystės laikotarpiu, o po jo visą gyvenimą taikomas hormoninis gydymas, kuris dažnai turi 

pasekmių interseksualių asmenų sveikatai. 

Interseksualūs kūdikiai, vaikai ir suaugusieji per visą savo gyvenimą patiria daug žmogaus teisių, orumo 

ir kūno neliečiamumo pažeidimų, dėl be jų sutikimo taikomo medicininio gydymo, prieigos prie jų 

medicininių dokumentų trūkumo, patologizavimo ir diskriminacijos. Tačiau politikos formuotojai dažnai 

nežino apie tokius žmogaus teisių pažeidimus. 

Per pastaruosius penkerius metus tarptautinės žmogaus teisių organizacijos priėmė nemažai pareiškimų, 

pranešimų ir rezoliucijų dėl interseksualių asmenų teisių, kurių naujausia buvo Europos Parlamento 

rezoliucija 2018/2878(RSP), priimta 2019 m. vasario 14 d. Rezoliucijoje nurodoma, kad „būtina 

nedelsiant spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimą“. Joje Europos Komisija 

konkrečiai raginama aktyviau keistis gerąja patirtimi apie priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią 

interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimams ir su jais kovoti, kad valstybės narės galėtų priimti 

atitinkamus teisės aktus (11 ir 16 punktai), taip pat remti ir finansuoti interseksualių asmenų žmogaus 

teisių padėties mokslinius tyrimus (13 punktas). 2015 m. parengtame ES pagrindinių teisių agentūros 

(FRA) pranešime dėl interseksualių asmenų pagrindinių teisių padėties ES institucijoms jau buvo 

rekomenduota imtis veiksmų dėl interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų. 

Europos Komisija į EB Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti įtraukė kovą su interseksualių 

asmenų diskriminacija, ypatingą dėmesį skirdama informuotumo didinimui vykdant kampaniją „Mes visi 

api tai svajojame“. Bandomasis projektas suteiks galimybę toliau investuoti į darbą, susijusį su 

interseksualių asmenų žmogaus teisėmis, kaupti žinias ir rinkti duomenis, taip pat padėti valstybėms 

narėms tinkamai spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimus ir numatyti apsaugos 

priemones. 
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Įgyvendinant šį bandomąjį projektą laikomasi tarptautinių ir Europos žmogaus teisių standartų 

rekomendacijų, įskaitant EP rezoliuciją 2018/2878(RSP). 

- Rezultatai - 

1) Sukurti ES masto forumą, kuriame dalyvautų teisės, medicinos ir žmogaus teisių specialistai – 

interseksualių asmenų teisių ekspertai, siekiant rinkti geriausios praktikos pavyzdžius ir teikti teisines 

konsultacijas nacionaliniams politikos formuotojams, bendradarbiaujant su aktyvistais ir pilietinės 

visuomenės organizacijomis, pvz., „Oll-Europe“. 

2) Politikos formuotojams pateikti aiškias gaires, duomenis ir žinias nediskriminavimo, teisingumo ir 

lyčių lygybės srityse siekiant informuoti asmenis, atsakingus už interseksualių asmenų žmogaus teises 

reglamentuojančius teisės aktus ir įvairių sričių politiką. 

3) Sukurti aktyvių pokalbių, tarpusavio mokymosi ir keitimosi gerąja patirtimi tarp ES institucijų ir 

įvairių valstybių narių praktiką. 

4) Rinkti duomenis ir keistis žiniomis siekiant užtikrinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą. 

Įgyvendinant šį projektą turėtų būti užtikrintas šio projekto ir būsimos politikos krypčių bei programų, 

kuriomis remiami interseksualūs asmenys, nuoseklumas (EP rezoliucija 2018/2878 (RSP), 14 punktas). 

EP rezoliucijoje 2018/2878 (RSP) aiškiai pabrėžiama, kad reikia skubiai spręsti interseksualių asmenų 

patiriamų žmogaus teisių pažeidimų problemą. Nepaisant keleto teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama 

apsaugoti interseksualius asmenis nuo žmogaus teisių pažeidimų ir diskriminacijos, visoje ES padėtis 

tebėra kritiška. Šis bandomasis projektas padės įgyvendinti ES pagrindinių teisių agentūros ir Europos 

Parlamento rekomendacijas, įskaitant raginimą EK gerinti nacionalinio ir ES lygmens politikos 

formuotojų žinias, informuotumą ir gebėjimus, kad jie galėtų imtis veiksmų, susijusių su žmogaus teisių 

pažeidimais visose interseksualių asmenų gyvenimo srityse. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Su interseksualių asmenų klausimais susijęs darbas nepakankamai finansuojamas ES, pagal 2018 ir 2019 m. 

REC-DISC leidžiama vienam projektui skirti tik 250,000 EUR (ilgiausiai 24 mėn. laikotarpiui) ir iki šiol 

nebuvo teikiama jokia parama interseksualių asmenų organizacijų veiklai. 

Interseksualių asmenų patiriamų žmogaus teisių pažeidimų vis dar dažnai pasitaiko visose ES valstybėse 

narėse, išskyrus Maltą ir tam tikru požiūriu Portugaliją. Kol taip yra, akivaizdu, kad labai reikia projekto, 

kuris padėtų vyriausybėms, suinteresuotiesiems subjektams, mokslininkams, interseksualiems asmenims ir 

jų gynėjams keistis žiniomis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 481 
=== LIBE/5883 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 03 04 straipsnis — Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra 

(Eurojustas) 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Rezervas         

Iš viso  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Pagrindimas: 

** 2019 M. RUGSĖJO 3 D. PATEIKTAS ŽODINIS PAKEITIMAS ** 

Siūlomas asignavimų padidinimas, palyginti su Komisijos pasiūlymu, susijęs su tuo, kad Eurojustui reikia 

šių biudžeto lėšų, kad galėtų vykdyti vis didėjančias agentūros užduotis remiant tarpvalstybinius 

baudžiamuosius tyrimus ES ir išlaikyti darbuotojų, kurių reikia agentūros užduotims vykdyti, lygį.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 689 
=== R-E//7424 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 03 04 straipsnis — Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra 

(Eurojustas) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Rezervas         

Iš viso  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Pagrindimas: 

Siūlomas Komisijos asignavimų padidinimas susijęs su tuo, kad Eurojustui reikia didesnių biudžeto lėšų, kad 

galėtų vykdyti vis didėjančias užduotis tarpvalstybiniams baudžiamiesiems tyrimams ES remti ir išlaikyti 

darbuotojų, kurių reikia Agentūros užduotims vykdyti, lygį.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 616 
=== I-D//7779 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 03 05 straipsnis — Europos prokuratūra 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 05 
3.0.DAG 

8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Europos prokuratūra įsteigta Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.  
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Europos prokuratūra atsako už Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų, numatytų 

Direktyvoje (ES) 2017/1371 ir nustatytų šiame reglamente, tyrimą, šių nusikalstamų veikų vykdytojų ir jų 

bendrininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui. Šiuo atžvilgiu Europos prokuratūra vykdo 

tyrimus, atlieka baudžiamojo persekiojimo veiksmus ir vykdo prokuroro funkcijas kompetentinguose 

valstybių narių teismuose, kol byloje priimamas galutinis sprendimas. 

Šis asignavimas 2020 m. daugiausia skirtas Europos prokuratūros veiklai padengti: su įdarbinimu ir 

darbuotojais susijusioms išlaidoms, pastatų, infrastruktūros ir informacinių technologijų išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys), veiklos išlaidoms, susijusioms su Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos plėtra ir 

pradiniu diegimu (3 antraštinė dalis), IT mainų tarp Europos prokuratūros centrinio biuro, Europos 

deleguotųjų prokurorų ir kitų valstybių narių teisminių ir teisėsaugos institucijų platformos, kuri yra 

pagrindinis Europos prokuratūros sukūrimo ir tinkamo veikimo elementas, išlaidoms. 

Europos prokuratūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp 

veiklos ir administracinių išlaidų. 

Europos prokuratūros personalo planas pateiktas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas 2020 Sąjungos įnašas yra 8 372 000 EUR. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1). 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 446 
=== LIBE/5810 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 03 77 06 punktas — Parengiamieji veiksmai — Sąjungos finansinės paramos fondas, skirtas 

bylinėjimuisi dėl demokratijos, teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių pažeidimų 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Šis asignavimas skirtas padengti praėjusių metų parengiamųjų veiksmų likusiems neįvykdytiems 

įsipareigojimams. 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiais parengiamaisiais veiksmais siekiama padengti bylinėjimosi išlaidas teikiant teisinę pagalbą bylose, 

susijusiose su demokratijos, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimais. 

Pagrindimas: 
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Per pirmuosius dvejus šių parengiamųjų veiksmų įgyvendinimo metus Komisija dėmesį sutelkė į 

bylinėjimosi subjektų gebėjimų stiprinimą ir informuotumo didinimą ir užsakė galimybių studiją dėl būsimo 

bylinėjimosi išlaidų finansavimo. Dėl to Komisija dar nepradėjo vykdyti pagrindinio veiksmo – bylinėjimosi 

išlaidų siekiant teikti teisinę pagalbą finansavimo. Siekdama iki galo įgyvendinti veiksmus pagal jų pradinį 

aprašymą, Komisija prašo suteikti daugiau finansavimo ir laiko, o tai numatyta šiame pakeitime. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 691 
=== R-E//7426 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 04 77 07 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Rezervas         

Iš viso      900 000 450 000 900 000 450 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Įtraukus saityno prieinamumas kognityvinę negalią turintiems asmenims 

(Įtraukus saitynas: prieiga visiems) 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal šį bandomąjį projektą būtų remiami veiksmai, kuriais siekiama suteikti nepriklausomą ir įtraukią 

prieigą prie internetinio turinio ir paslaugų kognityvinę negalią turintiems asmenims. 

Įgyvendinant šį projektą, kuris yra grindžiamas pagal Žiniatinklio konsorciumo (W3C) Saityno 

prieinamumo iniciatyvą vykdoma veikla, turėtų būti imamasi dvejų konkrečių veiksmų. 

Pirma, juo turėtų būti siekiama parengti esamų mokslinių tyrimų ar studijų apžvalgą ir nustatyti saityno 

prieinamumo reikalavimų, susijusių su kognityvine negalia, spragas. Tuomet šia apžvalga turėtų būti 

remiamasi kaip gairėmis praktinėms priemonėms, skirtomis prieinamumui skatinti, parengti. 

Antra, juo turėtų būti siekiama pasiūlyti ar remti priemones, grindžiamas dirbtiniu intelektu, mašinų 

mokymusi ar panašiais sprendimais, kad internetinio turinio ir paslaugų transformavimas ir (arba) 

pritaikymas būtų automatizuotas leidžiant kognityvinę negalią turintiems asmenims šį turinį ir paslaugas 

suprasti bei jais naudotis (turinio įsisavinimas). Lygiai taip pat juo turėtų būti siekiama pateikti pasiūlymų 

dėl saityno kūrimo priemonių supaprastinimo ar pritaikymo, kad kognityvinę negalią turintys asmenys 

galėtų jas naudoti internetiniam turiniui kurti (turinio kūrimas). 

Šis projektas gali būti įgyvendinamas paskelbiant konkursą dėl pirmųjų veiksmų ir skiriant viešą dotaciją 

antriesiems. Įgyvendinant šį projektą gali būti papildomi esami projektai, tačiau turėtų būti vengiama 

kartojimosi. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 
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Nuo autizmo iki disleksijos ir kitų mokymosi sutrikimų: kognityvinę negalią turinčių europiečių skaičius yra 

didelis. Visuomenės gyvenimui keliantis į skaitmeninę erdvę, nepaprastai svarbu, kad šie asmenys galėtų 

visapusiškai dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje. Šiandien stokojama įrodymais pagrįstų mokslinių tyrimų, 

kad būtų galima suprasti šį klausimą ir, savo ruožtu, nepakankamai vystomos internetinės priemonės, 

būtinos norint padėti šiems asmenims. Šie moksliniai tyrimai ir priemonės papildytų darbą, kuris atliekamas 

saityno prieinamumo fizinę negalią turintiems asmenims srityje. Projektas būtinas siekiant užtikrinti 

įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją, Saityno prieinamumo direktyvą ir 

Prieinamumo aktą, vykdymą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 118 
=== IMCO/6353 === 

Pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 04 77 08 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 04 77 08 
3.0.PPPA 

    900 000 700 000 900 000 700 000 

Rezervas         

Iš viso      900 000 700 000 900 000 700 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Tariamų bendrojoje rinkoje parduodamų produktų kokybės skirtumų 

vertinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiais parengiamaisiais veiksmais tęsiami 2017, 2018 ir 2019 m. bandomieji projektai. Siūlomi 

parengiamieji veiksmai turėtų būti įgyvendinami visapusiškai atsižvelgiant į veiksmus, kurių Komisija jau 

ėmėsi siekdama spręsti dvejopos kokybės klausimą. Šiais parengiamaisiais veiksmais turi būti visapusiškai 

atsižvelgiama į rezultatus, gautus įgyvendinant tebetęsiamus bandomuosius projektus, ir užtikrintas 

įgyvendinimo tęstinumas. Be to, šie parengiamieji veiksmai turėtų būti grindžiami bendra metodika ir jos 

įgyvendinimo per ES masto testavimo kampaniją metu gautais rezultatais bei įgyta patirtimi. Pertvarkius 

ją į parengiamuosius veiksmus, ypatingas dėmesys bus skiriamas mokslinių tyrimų taikymo srities 

išplėtimui įtraukiant ne maisto produktų (pvz., ploviklių, kosmetikos, tualeto reikmenų, produktų 

kūdikiams, numatytų pagal bandomąjį projektą) mėginius iš visų valstybių narių ir nuolatinės bendrojoje 

rinkoje parduodamų produktų kokybės observatorijos sukūrimo pagrįstumui, siekiant vykdyti ilgalaikę 

veiklą, kad būtų pašalinta dvejopos kokybės bendrojoje rinkoje problema. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Būtina giliau analizuoti, ką vartotojams ir gamintojams reiškia JRC testavimo rezultatai bei kaip 

kompetentingos institucijos turėtų veiksmingai ir vienodai taikyti teisės aktus bendrojoje rinkoje. Tuo pat 

metu būtina nedelsiant išplėsti tyrimų taikymo sritį bei tirti ir ne maisto produktus, nes gali skirtis ir jų 
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kokybinės savybės. Svarbu ir tai, kad svarbesnį vaidmenį atliktų Europos Parlamentas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 539 
=== I-D//7702 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 03 02 straipsnis — Makrofinansinė pagalba 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 03 02 
4.0.10 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Makrofinansinė pagalba – finansinės paramos, kurią Sąjunga teikia šalims partnerėms, susiduriančioms su 

mokėjimų balanso krize, forma. Makrofinansinė pagalba skirta geografiniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu 

Sąjungai artimoms šalims. Tai šalys ir potencialios šalys kandidatės, kurioms taikoma Europos kaimynystės 

politika ir, tam tikromis aplinkybėmis, kitos trečiosios šalys. Iš esmės makrofinansinė pagalba teikiama tik 

šalims, kurios gali naudotis Tarptautinio valiuotos fondo programa. 

Makrofinansinė pagalba išimtinė ir jos lėšos mobilizuojamos kiekvienu atveju atskirai siekiant padėti šalims, 

kurios sprendžia sunkias mokėjimų balanso problemas. Jos tikslas – atkurti tvarią išorės finansų padėtį ir 

kartu skatinti vykdyti ekonominį koregavimą bei struktūrines reformas. 

Makrofinansinė pagalba teikiama kaip vidutinės trukmės ir ilgalaikės paskolos arba dotacijos, arba šias 

priemones derinant, tačiau šis straipsnis skirtas tik makrofinansinės pagalbos operacijų dotacijų elementui. 

Asignavimai, įrašyti į šį biudžeto straipsnį, bus taip pat naudojami padengti išlaidoms, susijusioms su 

makrofinansinės pagalbos operacijomis, visų pirma i) išlaidoms, susidariusioms atliekant veiklos vertinimą 

pagalbą gaunančiose šalyse siekiant gauti pakankamą užtikrinimą dėl administracinių ir finansinių procedūrų 

veikimo, ii) su Geresnio reglamentavimo gairių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms, ypač makrofinansinės 

pagalbos operacijų ex post vertinimo išlaidoms ir iii) komiteto procedūros reikalavimų išlaidoms. 

Komisija reguliariai informuos biudžeto valdymo instituciją apie makrofinansinę padėtį pagalbą gaunančiose 

šalyse ir kartą per metus teiks išsamią ataskaitą apie šios pagalbos įgyvendinimą. 

Visos pajamų suvestinės 5 5 1 punkte įrašytos pajamos gali būti panaudotos papildomiems asignavimams 

teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies a punktą.  

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai 

suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (OL L 218, 2013 08 14, p. 15). 

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1025/2013/ES, kuriuo suteikiama 

makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai (OL L 283, 2013 10 25, p. 1). 

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 534/2014/ES dėl makrofinansinės 

pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 151, 2014 5 21, p. 9). 

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/601 dėl makrofinansinės 
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pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 100, 2015 4 17, p. 1). 

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/1112, kuriuo Tunisui suteikiama 

papildoma makrofinansinė pagalba (OL L 186, 2016 7 9, p. 1). 

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/2371, kuriuo Jordanijos 

Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (OL L 352, 2016 12 23, p. 18). 

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/1565 suteikti Moldovos 

Respublikai makrofinansinę paramą (OL L 242, 2017 9 20, p. 14). 

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/598 dėl tolesnio 

makrofinansinės paramos teikimo Gruzijai (OL L 103, 2018 4 23, p. 8). 

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/947 dėl tolesnio makrofinansinės 

pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 171, 2018 7 6, p. 11). 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė turėtų būti remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 433 
=== ECON/6120 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 03 05 straipsnis — Europos Sąjungos garantija Europos investicijų banko paskoloms ir paskolų 

garantijoms operacijoms trečiosiose šalyse 

Pataisyti pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 03 05 
4.0.11 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis straipsnis sudaro Sąjungos suteikiamos garantijos .......... skolininkui nevykdant EIB suteiktos paskolos 

sąlygų. 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant laikytis įsipareigojimų, susijusių su prisitaikymu prie klimato kaitos ir perėjimu prie klimato 

kaitos poveikiui atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės, ir tai padaryti, visų 

pirma, remiant Paryžiaus susitarimo ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą tiek pačioje ES, tiek už jos 

ribų, garantija neturėtų būti inicijuojamas (-i) projektas (-ai), susijęs (-ę) su bet kokios rūšies iškastinio 

kuro gavyba, transportavimu ar naudojimu. 

Pagrindimas: 

2016 m. ES oficialiai ratifikavo Paryžiaus susitarimą ir įsipareigojo įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus 

tiek savo vidaus, tiek išorės politikoje, todėl visos jos investicinės priemonės turėtų būti suderinamos su šiuo 

ratifikuotu susitarimu. Be to, Europos Komisija paragino iki 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui 

Europą ir šiam raginimui pritarė dauguma ES valstybių narių ir Europos Parlamentas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 549 
=== I-D//7712 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 05 04 02 punktas — Parama ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi ir susijęs laipsniškas 

teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 05 04 02 
4.0.1 

28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) šiuo asignavimu Turkijoje siekiama tokių 

konkrečių tikslų: 

– remti ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi, atsižvelgiant į pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 

– visais lygiais stiprinti Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų gebėjimus 

vykdyti su naryste Sąjungoje susijusius įsipareigojimus ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi 

srityje, remiant laipsnišką jų teisės aktų derinimą su Sąjungos acquis ir jos priėmimą, įgyvendinimą ir 

vykdymą, įskaitant pasirengimą valdyti Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir EŽŪFKP 

lėšas. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos veiksmams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 5 4 punktą gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma 

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies 

a ir c punktai. 

Pagrindimas: 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) neturėtų būti naudojama Turkijai – šaliai, kuri nepaiso 

pagrindinių laisvės ir demokratijos principų, remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 234 
=== AFET/5328 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

13 07 01 straipsnis — Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 07 01 
4.0.OTH 

33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Rezervas         

Iš viso  33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Pagrindimas: 

ES yra pagrindinė Kipre esančio CMP rėmėja. Papildomi įsipareigojimai padės CMP sparčiau sukurti 

papildomus pajėgumus tyrimo, kasinėjimų ir analizės darbams ir patobulinti savo metodikas, pasitelkiant 

pažangias technologijas ir darbuotojus. 3 000 000 EUR padidintas finansavimas taip pat iš esmės palengvins 

CMP humanitarinę misiją ir parems iš dviejų bendruomenių atstovų sudarytą Kultūros paveldo techninį 

komitetą (TCCH), taip skatinant dviejų bendruomenių tarpusavio pasitikėjimą ir susitaikymą. Taigi, 2/3 

papildomų asignavimų turėtų būti skiriami CMP, o 1/3 –TCCH. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 973 
=== GUE//8072 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 01 04 01 punktas — Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 01 04 01 
4.0.6 

8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso  8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Pagrindimas: 

ES turėtų visą dėmesį skirti tik taikiam ir civiliniam požiūriui. Priemonei, kuria prisidedama prie stabilumo 

ir taikos, (IcSP) trūksta skaidrumo, ypač greitai reaguojant į krizes. Nuo 2017 m. pagal IcSP taip pat 

finansuojami karinių subjektų, kurie kompromituoja jos civilinį pobūdį, mokymai ir įranga. IcSP parama 

turėtų būti teikiama tik civilinėms priemonėms, pvz., skurdo šalinimui, konfliktų prevencijai, ginklų 

neplatinimui, nusiginklavimui, demobilizacijai ir reintegracijai ir tarpininkavimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1040 
=== GUE//8181 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 01 04 02 punktas — Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 01 04 02 4.0.8 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) rėmimo išlaidos 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas BUSP priemonių įgyvendinimui remti tais atvejais, kai Komisija 

neturi pakankamai tokių priemonių įgyvendinimo patirties arba kai jai reikia papildomos paramos. Šis 

asignavimas skirtas padengti: 

Ištrinti šį tekstą: 

– techninės ir administracinės pagalbos, kurią Komisija gali pavesti Sąjungos teisės reglamentuojamai 

įgyvendinančiai agentūrai, išlaidoms, 

– techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, Komisijos 

perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų sutartis, abipusiai naudingas Komisijai ir gavėjams, 

išlaidoms padengti. Šios išlaidos apima išlaidas, susijusias su elektroninio suvestinio asmenų ir subjektų, 

kuriems taikomos finansinės sankcijos, sąrašo (e-CTFSL), skirto finansinėms sankcijoms, nustatomoms 

įgyvendinant konkrečius Europos Sąjungos sutartyje nustatytus BUSP tikslus, taikyti, atnaujinimu ir 

tvarkymu, 

– tyrimų, ekspertų susitikimų, informacijos sistemų ir leidinių, tiesiogiai susijusių su programos tikslo 

įgyvendinimu, išlaidoms. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Šis asignavimas skirtas administracinės paramos išlaidoms, susijusioms su Misijų paramos platforma, 

padengti. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma yra 181 000 EUR.  

Pagal pajamų suvestinės 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 straipsnius ir 6 6 0 0 punktą gautos kitos asignuotosios pajamos 

gali būti panaudotos papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 

straipsnio 1 dalimi. 

Šiuo asignavimu finansuojamos rėmimo išlaidos pagal 19 03 skyrių. 

Pagrindimas: 

Šia išlaidų kategorija skatinama laikytis labiau militaristinio požiūrio. ES politikoje daugiausia dėmesio 

turėtų būti skiriama tik nekariniams tikslams, pvz., skurdo panaikinimui, pilietinių neramumų sprendimui ir 

jų prevencijai, nusiginklavimui, ginklų neplatinimui ir tarpininkavimui siekiant diplomatinėmis priemonėmis 

spręsti konfliktus. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti valstybių narių veiklos 

koordinavimo rezultatas ir todėl jis turėtų būti remiamas naudojant ten jau esančias struktūras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 227 
=== AFET/5317 === 
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Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 01 04 02 punktas — Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 01 04 02 
4.0.8 

500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Rezervas         

Iš viso  500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos saugumą, Europai reikia politinės valios ir ryžto, pagrįstų plačiu 

atitinkamų politikos priemonių rinkiniu, todėl svarbu skirti papildomų finansinių išteklių, kad būtų 

užtikrintas geresnis BUSP įgyvendinimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 196 
=== AFET/5250 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 01 04 03 punktas — Demokratijos ir žmogaus teisių Europos priemonės rėmimo išlaidos — Rinkimų 

stebėjimo misijų išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 01 04 03 
4.0.5 

743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Rezervas         

Iš viso  743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Pagrindimas: 

Padidinti rinkimų stebėjimo misijų finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 965 
=== GUE//8061 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 02 01 straipsnis — Reagavimas į krizes ir kylančias krizes 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Reagavimas į krizes ir kylančias krizes 
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Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Teisinis pagrindas 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas nedelsiant prisidėti prie stabilumo veiksmingai reaguojant ir taip padedant išsaugoti, 

sukurti arba atkurti sąlygas, kurios yra labai svarbios norint tinkamai įgyvendinti Sąjungos išorės politiką ir 

veiksmus pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį. Techninė ir finansinė pagalba gali būti teikiama 

reaguojant į skubos atvejį, krizę ar prasidedančią krizę, padėtį, keliančią grėsmę demokratijai, teisėtvarkai, 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai arba asmenų, įskaitant moteris, vaikus ir LGBTQI asmenis, 

visų pirma tų, kuriems kyla seksualinio smurto ir smurto dėl lyties pavojus susidarius nestabilumo situacijai, 

saugumui ir apsaugai, arba padėtį, kuri grasina peraugti į ginkluotą konfliktą, įskaitant su konfliktais susijusį 

lytinę prievartą, naudojamą kaip karo ginklą, arba itin destabilizuoti atitinkamą trečiąją šalį arba trečiąsias 

šalis. JT Saugumo rezoliucija 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo turėtų būti remiamasi kaip pagrindine šios 

srities priemone. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams. Tokie 

įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio reglamento 21 

straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės paramos išlaidų 

eilutę, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos kiekvienai veiklos 

programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus atitinkamą 

programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 5 7 0 straipsnį ir 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti 

panaudotos papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 

straipsnio 1 dalimi. 

Atskaitomybė yra pagrindinis Sąjungos intervencijų į krizes ir kylančias krizes prioritetas. Pagal šią 

priemonę tais atvejais, kai tai būtina, bus toliau remiamos šios srities nacionalinės, regioninės ir tarptautinės 

iniciatyvos. 

Pagrindimas: 

IcSP trūksta skaidrumo, ypač greitai reaguojant į krizes ir naujai kylančias krizes. Be to, iš dalies pakeistas 

IcSP reglamentas (COM (2016) 447) pakeitė priemonės taikymo sritį, kad būtų finansuojamas karinis 

aspektas. Šis pokytis kelia pavojų civiliniam priemonės pobūdžiui ir pažeidžia ES sutarties 41 straipsnio 2 

dalį. IcSP parama turėtų būti teikiama tik civilinėms priemonėms, pvz., skurdo šalinimui, ginklų 

neplatinimui, nusiginklavimui, demobilizacijai ir reintegracijai, tarpininkavimui ir konfliktų prevencijai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 226 
=== AFET/5316 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 02 01 straipsnis — Reagavimas į krizes ir kylančias krizes 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių .......... kiekvieno skyriaus atitinkamą programą 4 % 

vidurkio. 

Pataisyti tekstą taip: 

Šiuo asignavimu siekiama, kad būtųŠis asignavimas skirtas nedelsiant prisidedamaprisidėti prie stabilumo 

veiksmingai reaguojant ir taip padedant išsaugoti, sukurti arba atkurti sąlygas, kurios yra labai svarbios 

norint tinkamai įgyvendinti Sąjungos išorės politiką ir veiksmus pagal Europos Sąjungos sutarties 21 

straipsnį. Techninė ir finansinė pagalba gali būti teikiama reaguojant į skubos atvejį, krizę ar prasidedančią 

krizę, padėtį, keliančią grėsmę demokratijai, teisėtvarkai, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai arba 

asmenų, įskaitant moteris, vaikus ir LGBTQI asmenis, visų pirma tų, kuriems,kuriems kyla seksualinio 

smurto ir smurto dėl lyties pavojus susidarius nestabilumo situacijai, kyla seksualinio smurto ir smurto dėl 

lyties pavojus, saugumui ir apsaugai, arba padėtį, kuri grasina peraugti į ginkluotą konfliktą, įskaitant su 

konfliktais susijusį lytinę prievartą, naudojamą kaip karo ginklą, arba siekiant labaiitin destabilizuoti 

atitinkamą trečiąją šalį arba trečiąsias šalis. Jungtinių TautųJT Saugumo rezoliucija 1325 (2000) dėl 

moterų, taikos ir saugumo turėtų būti remiamasi kaip pagrindine priemone šioje srityje. Priemonė taip pat 

bus naudojama siekiant paremti tuos, kurie bėga iš Venesuelos į kaimynines šalis.šios srities priemone. 

Pagrindimas: 

Įgyvendinant priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, kyla finansinių sunkumų. Labiau 

padidintas finansavimas galėtų pagerinti priemonės padėtį. Pagal priemonę turėtų būti paskirtas siūlomas 

didesnis finansavimas Venesuelai ir kaimyninėms šalims, siekiant padėti Venesuelos piliečiams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1039 
=== GUE//8179 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 01 punktas — Stebėsenos misija Gruzijoje 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Stebėsenos misija Gruzijoje 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šias asignavimas skirtas Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje veiklai 

finansuoti, remiantis atitinkamu Tarybos patvirtintu teisiniu pagrindu. 

Ištrinti šį tekstą: 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 
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įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

Profesinis policijos pajėgų mokymas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijos sričiai, todėl ši 

agentūra, kurios veikla ir įgaliojimai orientuojami į saugumą apribojant individualias laisves ir garantijas, 

nereikalinga. Todėl rekomenduojame, kad ši išlaidų kategorija būtų panaikinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 237 
=== AFET/5353 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 01 punktas — Stebėsenos misija Gruzijoje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Rezervas         

Iš viso  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Pagrindimas: 

Tęsiasi agresyvus Rusijos elgesys su Gruzija, o tai didina esamą įtampą. Agresyvūs veiksmai apima tolesnį 

sienų statymo procesą, bendruomenių skaldymą ir Gruzijos piliečių grobimą prie okupacinės linijos. 

Atsižvelgiant į tai, reikia stiprinti ir užtikrinti labiau matomą ES stebėsenos misijos vaidmenį, be kita ko, 

padėti atkreipti žiniasklaidos dėmesį į dabartinę padėtį ir agresyvius Rusijos veiksmus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 966 
=== GUE//8062 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 02 punktas — EULEX KOSOVO 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 02 
4.0.8 

79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

EULEX KOSOVO 
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Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove išlaidoms padengti, remiantis 

Tarybos priimtu atitinkamu teisiniu pagrindu. Jis taip pat skirtas Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus 

išlaidoms padengti. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

Civilinis EULEX KOSOVO pobūdis yra nepatikimas, nes misija apima mokymus kaip kovoti su sukilėliais 

ir kaip malšinti protestus. Be to, misijai labai trūksta skaidrumo, ji taip pat kaltinama korupcija ir 

sukčiavimu. Todėl misiją EULEX KOSOVO reikėtų nutraukti, o jai skirtas lėšas perskirti vien civiliniams 

tikslams ir regiono vystymuisi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 967 
=== GUE//8063 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 04 punktas — Kitos krizių valdymo priemonės ir operacijos 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 04 
4.0.8 

190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Kitos krizių valdymo priemonės ir operacijos 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas kitų nei EULEX Kosovo, Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyrius, EUMM Georgia ir 

EUPOL AFGHANISTAN krizių valdymo priemonių ir operacijų išlaidoms padengti. Jis taip pat skirtas 

Europos saugumo ir gynybos koledžo sekretoriato ir jo internetinės nuotolinio mokymosi sistemos, skirtos 

pažengusiesiems, veikimui finansuoti, taip pat ESGP civilinių misijų sandėlio išlaidoms padengti. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 
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reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio, jas taip pat gali papildyti Sąjungos patikos fondų įnašai. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

ES turėtų visą dėmesį skirti tik taikiam ir civiliniam požiūriui. Biudžeto eilutės lėšos skiriamos, be kita ko, 

Europos saugumo ir gynybos koledžui (ESDC), ES misijoms, pvz., EUBAM LIBYA, EUAM UKRAINE, 

EUCAP SAHEL MALI, EUCAP SAHEL NIGER. ES politika turėtų būti sutelkta tik ties civilinėmis 

priemonėmis, pvz., skurdo šalinimu, konfliktų sprendimu ir jų prevencija, nusiginklavimu, ginklų 

neplatinimu, nusiginklavimu, demobilizacija bei reintegracija ir tarpininkavimu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1041 
=== GUE//8182 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 05 punktas — Priemonės neatidėliotinu atveju 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 05 
4.0.8 

11 000 000 p.m. 11 000 000 p.m. -11 000 000  p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  11 000 000 p.m. 11 000 000 p.m. -11 000 000  p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Priemonės neatidėliotinu atveju 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas finansuoti bet kokioms nenumatytoms priemonėms pagal 19 03 

01 straipsnį, dėl kurių sprendimas priimamas per finansinius metus ir kurias reikia nedelsiant įgyvendinti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis straipsnis taip pat yra lankstumo BUSP biudžete elementas, kaip aprašyta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 

biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1). 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 
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Pagrindimas: 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti valstybių narių veiklos koordinavimo rezultatas ir 

todėl jis turėtų būti remiamas naudojant ten jau esančias struktūras. Konfliktų valdymo operacijos trečiosiose 

šalyse turėtų būti vykdomos kaip Jungtinių Tautų intervenciniai veiksmai padedant atskiroms valstybėms 

narėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1042 
=== GUE//8183 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 06 punktas — Parengiamosios ir tolesnės priemonės 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 06 
4.0.8 

1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamosios ir tolesnės priemonės 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas parengiamosioms priemonėms, kurių tikslas – sudaryti sąlygas 

vykdyti Sąjungos veiksmus BUSP srityje ir priimti reikiamas teisines priemones, finansuoti. Šiuo 

asignavimu gali būti finansuojamos vertinimo ir analizavimo priemonės (priemonių ex ante vertinimas, 

specialieji tyrimai, posėdžių rengimas, patikros vietoje). Kalbant apie Sąjungos krizių valdymo operacijas ir 

ypač apie Europos Sąjungos specialiuosius įgaliotinius, parengiamosios priemonės gali būti, inter alia, 

naudojamos siekiant įvertinti numatyto veiksmo poreikius, numatyti greitą pirmąjį personalo ir išteklių 

paskirstymą (pvz., misijos išlaidos, įrangos pirkimas, išankstinis einamųjų ir draudimo išlaidų pradiniu etapu 

finansavimas) arba imtis reikiamų priemonių vietoje operacijai pradėti. Taip pat gali būti padengiamos 

Sąjungos krizių valdymo operacijų metu konkrečiais techniniais klausimais (pvz., pirkimo poreikių 

nustatymo ir vertinimo) konsultuojančių ekspertų išlaidos arba personalo, kuris dalyvaus BUSP misijose ir 

(arba) bus įtrauktas į Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių grupę, saugumo mokymo išlaidos.  

Ištrinti šį tekstą: 

Asignavimu taip pat padengiamos bendros užsienio ir saugumo politikos priemonių tolesnių veiksmų ir 

auditų bei visos išlaidos, susijusios su anksčiau užbaigtų priemonių sureguliavimu. 

Šis asignavimas taip pat skirtas tyrimų, susitikimų su ekspertais, informacijos ir leidinių, tiesiogiai susijusių 

su priemonių pagal 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 ir 19 03 01 07 straipsnius tikslo 

įgyvendinimu, išlaidoms padengti. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir jų vardu valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams 

teikti. Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 
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atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti valstybių narių veiklos koordinavimo rezultatas ir 

todėl jis turėtų būti remiamas naudojant ten jau esančias struktūras. Konfliktų valdymo operacijos trečiosiose 

šalyse turėtų būti vykdomos kaip Jungtinių Tautų intervenciniai veiksmai padedant atskiroms valstybėms 

narėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1043 
=== GUE//8184 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 07 punktas — Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas visoms išlaidoms, susijusioms su Europos Sąjungos specialiųjų 

įgaliotinių (toliau – ESSĮ) paskyrimu pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį, padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Skiriant ESSĮ turėtų būti paisoma lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo politikos nuostatų ir todėl 

skatinamas moterų skyrimas dirbti ESSĮ. 

Jis apima išlaidas ESSĮ atlyginimams ir išlaidas sudarant jų grupes ir (arba) paramos struktūras, įskaitant 

išlaidas darbuotojams, kitas nei susijusias su darbuotojais, kuriuos delegavo valstybės narės arba Sąjungos 

institucijos. Jis taip pat apima bet kokių projektų, įgyvendinamų pagal tiesioginę ESSĮ atsakomybę, išlaidas. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 
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Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti valstybių narių veiklos koordinavimo rezultatas ir 

todėl jis turėtų būti remiamas naudojant ten jau esančias struktūras. Konfliktų valdymo operacijos trečiosiose 

šalyse turėtų būti vykdomos kaip Jungtinių Tautų intervenciniai veiksmai padedant atskiroms valstybėms 

narėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 579 
=== I-D//7742 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 01 07 punktas — Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas visoms išlaidoms, susijusioms su Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių (toliau – 

ESSĮ) paskyrimu pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį, padengti. 

Skiriant ESSĮ turėtų būti paisoma lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo politikos nuostatų ir todėl 

skatinamas moterų skyrimas dirbti ESSĮ. 

Jis apima išlaidas ESSĮ atlyginimams ir išlaidas sudarant jų grupes ir (arba) paramos struktūras, įskaitant 

išlaidas darbuotojams, kitas nei susijusias su darbuotojais, kuriuos delegavo valstybės narės arba Sąjungos 

institucijos. Jis taip pat apima bet kokių projektų, įgyvendinamų pagal tiesioginę ESSĮ atsakomybę, išlaidas. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos projektams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, bus nustatytos, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 straipsnį gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/289, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 

2015/2005, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas 

(OL L 42, 2017 2 18, p. 13). 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/903, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 7). 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/904, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 12). 
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2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/905, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 16). 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/906, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 22). 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/907, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 

26, p. 27). 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/908, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos 

specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 32). 

2018 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1248, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos 

specialusis įgaliotinis Artimųjų Rytų taikos procese (OL L 235, 2018 9 19, p. 9). 

2019 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas BUSP) 2019/346 kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis 

įgaliotinis žmogaus teisių klausimais (OL L 62, 2019 3 1, p. 12). 

Pagrindimas: 

Manome, kad parama šiai biudžeto eilutei neduos jokios pridėtinės vertės. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 968 
=== GUE//8064 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 03 02 straipsnis — Ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 03 02 
4.0.8 

28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezervas         

Iš viso  28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Pagrindimas: 

Ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas turės didelį poveikį mažinant smurtinius konfliktus ir padės 

užtikrinti didesnį stabilumą ir taiką. Tai turi būti daroma sykiu griežtai ir veiksmingai įgyvendinant ginklų 

eksporto kontrolę, civilinį konfliktų sprendimą ir skurdo panaikinimą. Atsižvelgiant į pasitraukimą iš INF 

sutarties, Bendro visapusiško veiksmų plano su Iranu nutraukimas ir branduolinių ginklų arsenalo 

modernizavimas, branduolinio nusiginklavimo veiksmai ir strategijos turi tapti pagrindinėmis ES politikos 

kryptimis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 751 
=== S&D//7234 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

19 04 01 straipsnis — Rinkimų procesų patikimumo didinimas, visų pirma vykdant rinkimų stebėjimo 

misijas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Rezervas         

Iš viso  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Pagrindimas: 

Rinkimų stebėjimas padeda stiprinti demokratines institucijas ir skatinti visuomenės pasitikėjimą rinkimų 

procesu, taip skatinti stabilumą ir remti kitus užsienio politikos tikslus, įskaitant taikos kūrimą. ES parama 

turėtų būti padidinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 239 
=== AFET/5381 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 04 01 straipsnis — Rinkimų procesų patikimumo didinimas, visų pirma vykdant rinkimų stebėjimo 

misijas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Rezervas         

Iš viso  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Pagrindimas: 

Rinkimų stebėjimas tebėra viena naudingiausių ES priemonių demokratijai pasaulyje remti. Jis padeda 

stiprinti demokratines institucijas ir ugdyti visuomenės pasitikėjimą rinkimų procesu, o taip skatinamas 

stabilumas ir stiprinamas kitų užsienio politikos tikslų, įskaitant taikos kūrimą, siekis. Todėl ES parama 

turėtų būti didinama. Lėšas siūloma padidinti pirmiausia siekiant stiprinti vietos rinkimų stebėjimo 

organizacijas, kurios remiasi pilietinės visuomenės veikla, o iki 25 proc. viso Europos demokratijos ir 

žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) biudžeto turėtų būti skirta rinkimų stebėjimo misijoms 

finansuoti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 240 
=== AFET/5382 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 05 01 straipsnis — Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis siekiant stiprinti ir remti Sąjungos ir 

abipusius interesus 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Rezervas         

Iš viso  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių .......... kiekvieno skyriaus atitinkamą programą 4 % 

vidurkio. 

Pataisyti tekstą taip: 

Šiuo asignavimu ketinamaŠis asignavimas skirtas finansuoti bendradarbiavimąbendradarbiavimui su 

trečiosiomis šalimis, siekiant skatintišalimis siekiant stiprinti ir remti Sąjungos beiir abipusius interesus 

pagal partnerystėsPartnerystės priemonę, visų pirma su šalimis,šalims, kurios atlieka svarbų vaidmenį 

pasaulinėje arenoje,sprendžiant pasaulio reikalus, įskaitant užsienio politiką, tarptautinę ekonomiką ir 

prekybą, daugiašalius forumus bei pasaulioir pasaulinį valdymą, ir dalyvauja sprendžiant pasaulinio 

mastosprendžiant pasaulines problemas arba Sąjungai ypač rūpimus uždavinius.kuriose Sąjunga turi 

svarbių interesų. Šis bendradarbiavimas apima priemones, kuriomis remiami Sąjungos dvišaliai, regioniniai 

arir daugiašaliai santykiai sprendžiant pasaulinės svarbos uždavinius ir tarptautiniu aspektu įgyvendinant 

strategijąpasaulines problemas, strategijos„Europa 2020“, tarptautinio matmens įgyvendinimas, prekybos ir 

investavimo galimybes bei viešąją diplomatiją irgalimybės ir viešoji diplomatinė veikla bei informavimo 

veiklą.veikla.  

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas apims su ES politika Arktyje susijusių tikslų rėmimą ir bus naudojamas ES partnerių 

Arkties regione bendradarbiavimui, siekiant megzti tvirtesnius ryšius su regionu. 

Pagrindimas: 

ES parama trečiosioms šalims pagal partnerystės priemonę, siekiant skatinti ir remti Sąjungos ir abipusius 

interesus, turėtų būti didinama, visų pirma siekiant užtikrinti didesnį daugiašališkumo rėmimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 799 
=== S&D//7284 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 05 01 straipsnis — Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis siekiant stiprinti ir remti Sąjungos ir 

abipusius interesus 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Rezervas         

Iš viso  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 948 
=== EPP//7134 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 05 01 straipsnis — Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis siekiant stiprinti ir remti Sąjungos ir 

abipusius interesus 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Rezervas         

Iš viso  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. Teikiant didesnį 

finansavimą siekiama remti tokias pastangas, kaip regioninė programa „Plastic Asia“, kuria siekiama 

sumažinti plastiko atliekų kiekį ir remti iniciatyvas, kuriomis užkertamas kelias į vandenyną išmetamoms 

atliekoms Pietų ir Pietryčių Azijoje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1044 
=== GUE//8185 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 06 01 straipsnis — Informavimas apie Sąjungos išorės santykius 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Informavimas apie Sąjungos išorės santykius 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas padengti informavimo apie Sąjungos išorės santykius išlaidoms. 

Informavimo veikla, kuri bus vykdoma pagal šį straipsnį, skirstoma į dvi stambias grupes: horizontalioji 

veikla ir centrinės būstinės logistinė parama bei trečiosiose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose 

Sąjungos delegacijų vykdoma veikla. 

Ištrinti šį tekstą: 

Veikla, vykdoma centrinėje būstinėje: 

– Europos Sąjungos lankytojų programoje (EUVP), kurią bendrai vykdo Europos Parlamentas ir Komisija, 

per metus dalyvauja maždaug 150 dalyvių, kuriuos parenka Sąjungos delegacijos ir kurie turi galimybę 

užmegzti ryšius su Sąjunga lankydamiesi Europos Parlamente ir Komisijoje pagal individualią vizitų, 

rengiamų tam tikra tema, programą, 
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– publikacijų, susijusių su prioritetinėmis temomis, leidimas ir platinimas, kaip metinės programos dalis, 

– garsinės ir vaizdinės medžiagos gamyba ir sklaida, 

– informacijos, kurią pristato elektroninė žiniasklaida (internetas ir elektroninių žinučių sistemos), plėtra, 

– žurnalistų grupių vizitų organizavimas, 

– parama viešosios nuomonės formuotojų vykdomai informavimo veiklai, atitinkančiai Sąjungos 

prioritetus, 

– strateginė komunikacija, įskaitant ir apie dezinformaciją, visų pirma Sąjungos kaimyninėse ir Vakarų 

Balkanų šalyse. ji apima sisteminį užsienio valstybių skleidžiamos dezinformacijos aptikimą ir 

atskleidimą. 

Tai apima būsimos Sąjungos delegacijos Jungtinėje Karalystėje veiklą, susijusią su informacija apie piliečių 

teises po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. 

Komisija toliau finansuos naujas transliacijas persų kalba. 

Decentralizuotos priemonės, kurių tarptautinių organizacijų atžvilgiu ir trečiosiose valstybėse imasi 

Sąjungos delegacijos 

Atsižvelgdamos į kiekvienam regionui ir šaliai nustatytus komunikacijos tikslus, Sąjungos delegacijos 

sudaro metinį komunikacijos planą, kuriam, patvirtinus būstinei, skiriamas biudžeto asignavimas, apimantis 

šią veiklą:  

– interneto svetainės, 

– ryšiai su žiniasklaida (spaudos konferencijos, seminarai, radijo programos ir kt.), 

– informaciniai produktai (kiti leidiniai, grafinė medžiaga ir kt.), 

– renginių organizavimas, įskaitant kultūrinę veiklą, 

– informaciniai biuleteniai, 

– informavimo kampanijos, 

– strateginė komunikacija, visų pirma Sąjungos kaimyninėse ir Vakarų Balkanų šalyse. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 punktą gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams pagal šį straipsnį teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Pagrindimas: 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti valstybių narių veiklos koordinavimo rezultatas ir 

todėl jis turėtų būti remiamas naudojant ten jau esančias struktūras. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 580 
=== I-D//7743 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

19 06 01 straipsnis — Informavimas apie Sąjungos išorės santykius 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 
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Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti informavimo apie Sąjungos išorės santykius išlaidoms. Informavimo veikla, 

kuri bus vykdoma pagal šį straipsnį, skirstoma į dvi stambias grupes: horizontalioji veikla ir centrinės 

būstinės logistinė parama bei trečiosiose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose Sąjungos delegacijų 

vykdoma veikla. 

Veikla, vykdoma centrinėje būstinėje: 

– Europos Sąjungos lankytojų programoje (EUVP), kurią bendrai vykdo Europos Parlamentas ir Komisija, 

per metus dalyvauja maždaug 150 dalyvių, kuriuos parenka Sąjungos delegacijos ir kurie turi galimybę 

užmegzti ryšius su Sąjunga lankydamiesi Europos Parlamente ir Komisijoje pagal individualią vizitų, 

rengiamų tam tikra tema, programą, 

– publikacijų, susijusių su prioritetinėmis temomis, leidimas ir platinimas, kaip metinės programos dalis, 

– garsinės ir vaizdinės medžiagos gamyba ir sklaida, 

– informacijos, kurią pristato elektroninė žiniasklaida (internetas ir elektroninių žinučių sistemos), plėtra, 

– žurnalistų grupių vizitų organizavimas, 

– parama viešosios nuomonės formuotojų vykdomai informavimo veiklai, atitinkančiai Sąjungos 

prioritetus, 

– strateginė komunikacija, įskaitant ir apie dezinformaciją, visų pirma Sąjungos kaimyninėse ir Vakarų 

Balkanų šalyse. ji apima sisteminį užsienio valstybių skleidžiamos dezinformacijos aptikimą ir 

atskleidimą. 

Tai apima būsimos Sąjungos delegacijos Jungtinėje Karalystėje veiklą, susijusią su informacija apie piliečių 

teises po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. 

Komisija toliau finansuos naujas transliacijas persų kalba. 

Decentralizuotos priemonės, kurių tarptautinių organizacijų atžvilgiu ir trečiosiose valstybėse imasi 

Sąjungos delegacijos 

Atsižvelgdamos į kiekvienam regionui ir šaliai nustatytus komunikacijos tikslus, Sąjungos delegacijos 

sudaro metinį komunikacijos planą, kuriam, patvirtinus būstinei, skiriamas biudžeto asignavimas, apimantis 

šią veiklą:  

– interneto svetainės, 

– ryšiai su žiniasklaida (spaudos konferencijos, seminarai, radijo programos ir kt.), 

– informaciniai produktai (kiti leidiniai, grafinė medžiaga ir kt.), 

– renginių organizavimas, įskaitant kultūrinę veiklą, 

– informaciniai biuleteniai, 

– informavimo kampanijos, 

– strateginė komunikacija, visų pirma Sąjungos kaimyninėse ir Vakarų Balkanų šalyse. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 punktą gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams pagal šį straipsnį teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

Su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygiu susijusi užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 



 

 97 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1) 58 straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 581 
=== I-D//7744 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

20 02 01 straipsnis — Išorės prekybos santykiai, įskaitant patekimą į trečiųjų valstybių rinkas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

20 02 01 
4.0.SPEC 

12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas šiems veiksmams finansuoti: 

Veiksmai, kuriais remiamas vykstančių ir naujų daugiašalių ir dvišalių prekybos ir investicijų derybų 

vedimas 

Veiksmai, skirti Sąjungos derybinėms pozicijoms stiprinti vykstančiose daugiašalėse prekybos derybose 

(susijusiose su Dohos vystymosi darbotvarke), taip pat vykstančiose ir naujose dvišalėse ir regioninėse 

prekybos ir investicijų derybose, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos politikos koncepcija būtų pagrįsta 

visapusiška ir naujausia ekspertų informacija, ir kurti koalicijas joms sėkmingai užbaigti: 

– susitikimai, konferencijos ir seminarai, susiję su politikos ir derybinių pozicijų rengimu bei su vykstančių 

ir naujų prekybos ir investicijų derybų vedimu, 

– nuoseklios ir išsamios komunikacinės ir informacinės strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas, remiant 

Sąjungos prekybos politiką ir Sąjungos viduje ir už jos ribų vertinant ir didinant informuotumą apie 

Sąjungos prekybos politiką bei jos tikslus ir vykstančių derybų pozicijas, 

– informacinė veikla ir seminarai valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams (įskaitant pilietinės 

visuomenės ir verslo subjektus), kurių tikslas – paaiškinti nueitą kelią vykdant tebesitęsiančias derybas ir 

įgyvendinant galiojančius susitarimus. 

Tyrimai, vertinimai ir poveikio vertinimai, susiję su prekybos ir investicijų susitarimais ir politika 

Veiksmai, užtikrinantys, kad Sąjungos prekybos politika būtų grindžiama ex-ante ir ex-post vertinimo 

rezultatais ir kad vykdant šią politiką būtų tinkamai atsižvelgiama į šiuos rezultatus: 

– poveikio vertinimai, atlikti atsižvelgiant į galimybę, kad bus parengti nauji teisėkūros procedūra 

priimamų aktų pasiūlymai, ir poveikio tvarumui vertinimai, atlikti siekiant paremti vykstančias derybas 

ir norint išanalizuoti galimą prekybos ir investicijų susitarimų ekonominę ir socialinę naudą arba naudą 

aplinkai ir, jei reikia, konkrečioms valstybėms arba sektoriams pasiūlyti papildomas kovos su neigiamais 

padariniais priemones, 
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– Prekybos generalinio direktorato politikos ir praktikos vertinimas, atliktinas pagal jo daugiametį 

vertinimo planą, 

– ekspertų, teisiniai ir ekonominiai tyrimai, susiję su vykstančiomis derybomis ir galiojančiais susitarimais, 

politikos plėtra ir prekybos ginčais.  

Su prekyba susijusi techninė pagalba, mokymas ir kiti gebėjimų stiprinimo veiksmai, skirti trečiosioms 

valstybėms 

Veiksmai, kurių tikslas – stiprinti trečiųjų valstybių gebėjimus dalyvauti tarptautinėse, dvišalėse ir dviejų 

regionų prekybos ir investicijų derybose, įgyvendinti tarptautinius prekybos ir investicijų susitarimus ir 

dalyvauti pasaulinės prekybos sistemoje, įskaitant: 

– mokymo ir gebėjimų stiprinimo projektus, skirtus besivystančių valstybių tarnautojams ir ūkio 

subjektams daugiausia sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių srityje, taip pat susijusius su lygiaverčiais 

aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir socialiniais standartais, taip sudarant besivystančioms šalims sąlygas 

eksportuoti kokybiškas prekes į Sąjungą ir taip pat prisidedant prie vienodesnių sąlygų užtikrinimo, 

– forumų ir konferencijų, kurių tikslas – kelti besivystančių valstybių piliečių informuotumo ir 

kompetencijos lygį prekybos srityje, dalyvių išlaidų atlyginimą, 

– Prekybos pagalbos tarnybos valdymą, administravimą, tolesnį vystymą ir populiarinimą; ši tarnyba šalių 

partnerių verslo subjektams teikia informaciją apie galimybes patekti į Sąjungos rinkas ir padeda tokiems 

verslo subjektams pasinaudoti tarptautinės prekybos sistemos teikiamomis patekimo į rinkas 

galimybėmis, 

– su prekyba susijusias techninės pagalbos programas, sukurtas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir 

kitų tarptautinių organizacijų forumuose, visų pirma PPO patikos fonduose, laikantis Dohos vystymosi 

darbotvarkės. 

Patekimo į rinką veikla, padedanti įgyvendinti Sąjungos patekimo į rinką strategiją 

Veiksmai, kuriais remiama Sąjungos patekimo į rinką strategija, kurios tikslas – pašalinti arba sumažinti 

kliūtis prekybai, nustatyti prekybos apribojimo atvejus trečiosiose valstybėse ir, prireikus, šalinti kliūtis 

prekybai. Šie veiksmai gali būti: 

– duomenų apie patekimo į rinką galimybes bazės, kuria ekonominės veiklos vykdytojai gali naudotis 

internetu, priežiūra, valdymas ir tolesnis vystymas; joje nurodomos kliūtys prekybai ir pateikiama kita 

informacija, susijusi su Sąjungos eksportu ir Sąjungos eksportuotojais; šiai duomenų bazei reikalingos 

informacijos, duomenų ir dokumentų pirkimas, 

– specifinė įvairių prekybos kliūčių pagrindinėse rinkose analizė, įskaitant analizę, kaip trečiosios 

valstybės vykdo įsipareigojimus pagal tarptautinius prekybos ir investicijų susitarimus, rengiantis 

deryboms, 

– konferencijos, seminarai ir kita informavimo veikla (pvz., tyrimų, informacijos paketų, leidinių ir 

lankstinukų parengimas ir platinimas), siekiant įmones, valstybių narių pareigūnus ir kitus subjektus 

informuoti apie prekybos kliūtis ir prekybos politikos priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungą 

nuo nesąžiningos prekybos praktikos, pvz., dempingo ar eksporto subsidijų, 

– parama Europos pramonei organizuojant veiklą, konkrečiai skirtą patekimo į rinką problemoms spręsti, 

Veiksmai, kuriais remiamas esamų taisyklių įgyvendinimas ir prekybos ir investicijų įsipareigojimų 

stebėsena 

Veiksmai, kuriais remiamas esamų prekybos ir investicijų susitarimų įgyvendinimas ir susijusių sistemų, 

leidžiančių veiksmingai įgyvendinti šiuos susitarimus, įdiegimas ir tyrimų bei patikrinimo vizitų 

organizavimas siekiant užtikrinti, kad trečiosios valstybės laikytųsi taisyklių: 

– keitimasis informacija, mokymas, seminarai ir komunikacinė veikla, kuria remiamas galiojančių 

Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių dvejopos paskirties prekių eksporto kontrolę, įgyvendinimas, 
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– veiksmai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos tyrimams, atliekamiems vykdant prekybos apsaugos 

tyrimus, siekiant apsaugoti Sąjungos gamintojus nuo trečiųjų valstybių nesąžiningos prekybos praktikos 

(antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonės), kuri gali būti žalinga Sąjungos ekonomikai. Visų 

pirma veiksmai bus daugiausia susiję su informacinių technologijų sistemų, kuriomis remiami prekybos 

apsaugos veiksmai, plėtra, valdymu, technine priežiūra ir saugumu, komunikacijos priemonių kūrimu, 

teisinių paslaugų pirkimu trečiosiose valstybėse ir ekspertų tyrimų vykdymu, 

– veikla, kuria remiamos vidaus patariamosios grupės, stebinčios įsigaliojusių prekybos ir investicijų 

susitarimų įgyvendinimą. Jiems priskiriamas narių ir ekspertų kelionės ir apgyvendinimo išlaidų 

padengimas, 

– veiksmai, kuriais įsigyjama atitinkamus duomenis, skirtus vidaus patariamosios grupės ir jungtinio 

konsultacinio komiteto diskusijoms, 

– veiksmai, kuriais siekiama skatinti Sąjungos išorės prekybos politiką plėtojant struktūrinį dialogą dėl 

išorės prekybos su svarbiausiais pilietinės visuomenės nuomonės formuotojais ir kitais 

suinteresuotaisiais subjektais (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones),  

– veiksmai, susiję su prekybos ir investicijų susitarimų rėmimu ir informacijos apie juos skleidimu 

Sąjungoje ir šalyse partnerėse. Visų pirma šie veiksmai bus įgyvendinami rengiant ir platinant 

audiovizualinę, elektroninę ir grafinę medžiagą ir spausdintus leidinius, registruojantis prie prekybos 

srities žiniasklaidos ir duomenų bazių, verčiant informacinę medžiagą į ne Sąjungos kalbas, vykdant į 

žiniasklaidą orientuotą veiklą, įskaitant naujus žiniasklaidos produktus, 

– informacinių sistemų, skirtų veiklai prekybos politikos srityje remti, kūrimas, priežiūra ir valdymas, pvz.: 

Integruota statistinių duomenų bazė, Dvejopo naudojimo prekių e. sistema, Patekimo į rinką galimybių 

duomenų bazė, Prekybos pagalbos tarnyba, Eksporto kreditų duomenų bazė, SIGL ir SIGL Wood 

sistemos, Pilietinės visuomenės platforma ir prekybos ir investicijų susitarimų stebėsenos ir rėmimo 

priemonės. 

Teisinė arba kita ekspertų teikiama pagalba  

Veiksmai, kurių tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos prekybos partneriai veiksmingai siektų uždavinių pagal 

PPO, kitus dvišalius ar daugiašalius susitarimus bei juos vykdytų: 

– ekspertų tyrimai, taip pat patikrinimai ir konkretūs tyrimai, seminarai, kuriuose nagrinėjama, kaip 

trečiosios valstybės įgyvendina pagal tarptautinius prekybos ir investicijų susitarimus prisiimtus 

įsipareigojimus, 

– teisinė ekspertizė, visų pirma užsienio teisės klausimais, kuri yra reikalinga tam, kad būtų lengviau ginti 

Sąjungos pozicijas ginčų sprendimo bylose PPO, kiti ekspertų tyrimai, reikalingi pasirengti ginčų 

sprendimo byloms PPO, jas valdyti ir imtis tolesnių veiksmų, 

– arbitražo išlaidos, teisinės ekspertizės išlaidos ir rinkliava, kurią Sąjunga moka kaip ginčo, kilusio dėl 

tarptautinių susitarimų, sudarytų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį, taikymo, 

šalis.  

Tarptautiniais susitarimais nustatytos investicinių ginčų sprendimo sistemos 

Gali būti dengiamos tokios išlaidos:  

– investicijų teismų sistemų (Pirmasis teismas ir Apeliacinė instancija) ir Daugiašalio investicinių ginčų 

teismo veikimo nuolatinės išlaidos, kurios susidaro įgyvendinant pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 207 straipsnį sudarytus tarptautinius susitarimus, 

– arbitražo išlaidos, teisinės ekspertizės išlaidos ir rinkliava, kurią Sąjunga moka kaip ginčo, kurį 

investuotojai pateikia svarstymui pagal tokius tarptautinius susitarimus, šalis, 

– pagal tokius tarptautinius susitarimus investuotojui mokamos galutinės sumos arba nustatytos sumos. 

Veiksmai, kuriais remiama prekybos ir investicijų politika 
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Šis asignavimas taip pat skirtas bendroms vertimo, spaudos konferencijų, informacijos ir leidinių, tiesiogiai 

susijusių su programos tikslo arba šiame straipsnyje numatytų priemonių įgyvendinimu, išlaidoms padengti, 

taip pat visoms kitoms techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, 

Komisijos perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų sutartis, išlaidoms, pvz., išlaidoms Prekybos 

generalinio direktorato ir už prekybą atsakingo komisijos nario interneto svetainės priežiūrai ar išlaidoms 

pagalbinių informacinių sistemų ir priemonių kūrimui ir įgyvendinimui, padengti. 

Visos pajamos Sąjungai valdant finansinę atsakomybę, susijusią su investuotojų ir valstybės ginčų 

sprendimu, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 

straipsnio 5 dalį.  

Dalis šio asignavimo skirta su komunikacija susijusiam visapusiškam požiūriui siekiant sudominti 

visuomenę ir visas suinteresuotąsias šalis ir padidinti Prekybos generalinio direktorato veiklos skaidrumą. 

Tai apims išlaidas renginiams, skirtiems sudominti ir užmegzti dialogą, pvz., spaudos ar suinteresuotųjų 

subjektų renginiams, informacijai skelbti, vertimo raštu paslaugoms, konsultacijoms ir tolesniems 

veiksmams bei leidiniams, tiesiogiai susijusiems su pagal šį straipsnį numatytų veiksmų tikslo siekiu, taip 

pat bet kurias kitas išlaidas techninei ir administracinei pagalbai, nesusijusiai su valdžios institucijų 

uždaviniais, Komisijos perduotai teikti pagal ad hoc paslaugų sutartis, pvz., Prekybos GD ir už prekybą 

atsakingo Komisijos nario interneto svetainių priežiūra. Veikla visuomenei ir visoms suinteresuotosioms 

šalims sudominti yra gyvybiškai svarbi norint, kad prekybos politika būtų skaidri, sėkminga ir visapusiška. 

Pagal pajamų suvestinės 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3, 9 0 0 straipsnius ir 6 6 0 0 punktą gautos asignuotosios 

pajamos gali būti panaudotos papildomiems asignavimams pagal šį straipsnį teikti, remiantis Finansinio 

reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

1997 m. rugsėjo 23 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų 

Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių 

aplinkosaugos aspektų sudarymo (OL L 69, 1998 3 9, p. 1). 

1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas 98/552/EB dėl Komisijos veiksmų, susijusių su Bendrijos rinkos 

prieinamumo strategija, įgyvendinimo (OL L 265, 1998 9 30, p. 31). 

Su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygiu susijusi užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1), 58 straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė būtų remtinas prioritetas, be kitako, atsižvelgiant į pragaištingą ES 

prekybos politikos poveikį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 583 
=== I-D//7746 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 01 straipsnis — Bendradarbiavimas su Lotynų Amerika 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 01 
4.0.3 

381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Rezervas         

Iš viso  381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 584 
=== I-D//7747 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 02 straipsnis — Bendradarbiavimas su Azija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 02 
4.0.3 

821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Rezervas         

Iš viso  821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 585 
=== I-D//7748 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 03 straipsnis — Bendradarbiavimas su Vidurine Azija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 03 
4.0.3 

163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Rezervas         

Iš viso  163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 586 
=== I-D//7749 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 04 straipsnis — Bendradarbiavimas su Artimaisiais Rytais 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 



 

 102 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 04 
4.0.3 

243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Rezervas         

Iš viso  243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 587 
=== I-D//7750 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 05 straipsnis — Bendradarbiavimas su Afganistanu 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 05 
4.0.3 

199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Rezervas         

Iš viso  199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 949 
=== EPP//7135 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 01 punktas — Aplinka ir klimato kaita 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Rezervas         

Iš viso  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis; siekiama suteikti 

galimybę ES bendrai finansuoti „Legacy Landscapes“ fondą (biologinės įvairovės apsaugai itin svarbių 

teritorijų apsauga, kad būtų išsaugotas gyvasis žmonijos paveldas; tai padės sutelkti papildomą finansavimą 

iš privačių fondų ir filantropų) ir „Blue Action“ fondą (jūrų draustiniams stiprinti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 760 
=== S&D//7243 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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21 02 07 01 punktas — Aplinka ir klimato kaita 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Rezervas         

Iš viso  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 230 
=== AFET/5321 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 01 punktas — Aplinka ir klimato kaita 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Rezervas         

Iš viso  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Pagrindimas: 

Sparti klimato kaita kelia grėsmę ES saugumui ir kova su ja turi būti plataus užmojo, todėl įsipareigojimų 

asignavimai turėtų būti padidinti iki 2019 m. lygio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 396 
=== DEVE/5718 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 01 punktas — Aplinka ir klimato kaita 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Rezervas         

Iš viso  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Pagrindimas: 

Ši biudžeto eilutė yra svarbi siekiant kovoti su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ir kartu pasiekti 

DVT. Klimato kaita gali gerokai pakenkti jau ir taip pažeidžiamiems asmenims, todėl gali būti panaikinta 

pažanga, susijusi su skurdo ir bado panaikinimu. Be to, dėl klimato kaitos gali padaugėti neigiamų padarinių, 

dėl kurių kyla daugiau humanitarinių krizių, pvz., vis daugėja konfliktų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 930 
=== EPP//7114 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 02 punktas — Tvari energetika 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 02 
4.0.3 

96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Rezervas         

Iš viso  96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. Siekiama skirti 

daugiau lėšų iniciatyvoms, kuriomis įgyvendinamas visuotinis energetikos pertvarkymas, norint užtikrinti, 

kad iki 2 mlrd. žmonių galėtų naudotis atsinaujinančiųjų išteklių energija. Energijos nepriteklius turi 

dramatiškų pasekmių daugelio besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių gyventojų aplinkai, 

gyvenimo kokybei, sveikatai ir švietimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 146 
=== FEMM/6209 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 03 punktas — Žmogaus socialinė raida 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Rezervas         

Iš viso  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Pagrindimas: 

Siekiant remti darnaus vystymosi tikslų (visų pirma 3-io, 4-o ir 5-o tikslo) įgyvendinimą ir skatinti švietimą, 

jaunimo klausimus, sveikatą ir kovą su ligomis, lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių įgalėjimą, ypatingą 

dėmesį skiriant galimybei naudotis šeimos planavimo ir seksualinės bei reprodukcinės sveikatos 

paslaugomis ir teisėmis, itin svarbu didinti biudžetą, skirtą žmogaus socialinei raidai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 755 
=== S&D//7238 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 03 punktas — Žmogaus socialinė raida 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 



 

 105 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Rezervas         

Iš viso  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Pagrindimas: 

Žmogaus socialinės raidai skirtas biudžetas didinamas, nes dėl priverstinės migracijos didėja pažeidžiamų 

gyventojų skaičius. Įsipareigojimus skirti lėšų pasaulinėms sveikatos priežiūros ir švietimo sričių 

iniciatyvoms (kaip antai, vaikų skiepijimo kampanijos, seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės, 

galimybė gauti pradinį išsilavinimą) reikia vykdyti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 402 
=== DEVE/5731 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

DEVE/5731 = Kompromisinis pakeitimas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 03 punktas — Žmogaus socialinė raida 

Pataisyti skaičiai ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Rezervas         

Iš viso  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Teisinis pagrindas: 

Po pastraipos: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .......... finansavimo priemonė (OL L 77, 

2014 3 15, p. 44). 

Įrašyti šį tekstą: 

Ne mažiau kaip 20 proc. šios biudžeto eilutės lėšų skiriama profesiniam rengimui ir mokymui. 

Pagrindimas: 

DEVE/5717 

Padidinti žmogaus socialinės raidos eilutės sumą dėl to, kad auga pažeidžiamų gyventojų skaičius, dažnai 

nukentėjusių nuo krizės ir priverstinio gyventojų perkėlimo. Svarbu užtikrinti suplanuotų mokėjimų vykdant 

pasaulio masto  

iniciatyvas, ypač sveikatos ir švietimo sektoriuje (pvz., vaikų skiepijimo kampanijos, seksualinė ir 

reprodukcinė sveikata ir teisės, galimybės gauti išsilavinimą) vykdymą. 

DEVE/5719 

Ši biudžeto eilutė yra labai svarbi siekiant darnaus vystymosi tikslų ir laikantis principo „nė vieno nepalikti 

nuošalyje“. Svarbu mažinti nelygybę, susijusią su diskriminacija dėl įvairių veiksnių ir priežasčių. Kadangi 

jaunimas ir moterys dažnai būna pagrindiniai pokyčių veiksniai, svarbios temos yra jaunimas ir lyčių lygybė. 

ES taip pat turi laikytis įsipareigojimo 20 proc. vystomojo bendradarbiavimo priemonės skirti paramai 

pagrindinėms socialinėms paslaugoms, daugiausia dėmesio skiriant švietimui ir sveikatos priežiūrai 

(įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises). 
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DEVE/5725 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

Tinkamai finansuojant šią eilutę ir ne mažiau kaip 20 proc. skiriant profesiniam rengimui ir mokymui bus 

lengviau pasiekti 4 darnaus vystymosi tikslą (kokybiškas švietimas) ir 8 darnaus vystymosi tikslą (deramas 

darbas ir ekonomikos augimas). Daugumos besivystančių šalių gyventojai labai jauni, todėl tai užtikrintų 

didžiules jaunimo galimybes, susijusias su augimu ir inovacijomis. Kad žmonės galėtų pasinaudoti šia 

galimybe, jie turi įgyti reikiamų įgūdžių, o ES turėtų labiau stengtis suteikti daugiau galių žmonėms ir 

sudaryti jiems sąlygas likti kilmės šalyse. 

Kompromisinis pakeitimas DEVE/5719, DEVE/5717, DEVE/5725 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 715 
=== R-E//7451 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 03 punktas — Žmogaus socialinė raida 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Rezervas         

Iš viso  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Pagrindimas: 

Itin svarbu besivystančiose šalyse teikti finansinę paramą veiksmams, susijusiems su sveikata, taip pat 

pagalba seksualinio smurto aukoms konfliktų zonose, švietimu, vaikų teisėmis, kultūra, lyčių klausimais, 

kova su smurtu prieš moteris, įskaitant psichologinę paramą, moterų įgalinimą, ir kitais žmogaus socialinės 

raidos aspektais. Todėl reikėtų panaikinti Tarybos atliktą mokėjimų asignavimų sumažinimą. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 853 
=== S&D//7362 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 04 punktas — Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Rezervas         

Iš viso  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 385 
=== DEVE/5703 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 07 04 punktas — Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Rezervas         

Iš viso  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Pagrindimas: 

Padidinti biudžeto eilutę „Maisto ir mitybos saugumas“, siekiant padėti su maisto krize susiduriantiems 

pažeidžiamiems gyventojams, kurių vis daugėja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 147 
=== FEMM/6211 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 02 07 06 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Rezervas         

Iš viso      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Žmogaus socialinė raida – projektai, kuriais remiama lyčių lygybė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio asignavimo paskirtis – besivystančiose šalyse finansiškai remti veiksmus pagal programos „Visuotinės 

viešosios gėrybės ir uždaviniai“ potemę „Žmogaus socialinė raida“, apimančią šiuos klausimus: lyčių 

lygybė, moterų įgalėjimas ir moterų bei mergaičių teisių apsauga; vaikai ir jaunimas, nediskriminavimas; 

užimtumas, įgūdžiai, socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis; ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir 

privačiojo sektoriaus dalyvavimas bei kultūra. 

Bus remiamas moterų ir mergaičių ekonominis ir socialinis įgalėjimas. Seksualinio smurto ir smurto dėl 

lyties problemų sprendimas ir tokio smurto aukų rėmimas taip pat bus laikomi prioritetais. Kitas tikslas – 

pagalba siekiant panaikinti lyties atrankos prieš gimdymą praktiką. Laikantis Sąjungos vaiko teisių 

propagavimo ir apsaugos gairių, asignavimas taip pat gali būti naudojamas siekiant suteikti daugiau 

galių jaunimui apskritai, ypač daug dėmesio skiriant jaunoms moterims. Šis asignavimas taip pat gali būti 

naudojamas finansuoti veiklai, kurią vykdant remiamas nediskriminavimas; užimtumas, įgūdžiai, 

socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis; ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir privačiojo sektoriaus 

dalyvavimas bei kultūra. 

Teisinis pagrindas 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma 
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vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 

44). 

Pagrindimas: 

Šios biudžeto eilutės tikslas – įvykdyti reikalavimą, nustatytą Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 

(VBP) reglamento IV priede, pagal kurį buvo susitarta bent 27,5 % biudžeto, numatyto konkrečiam žmogaus 

socialinės raidos tikslui pagal programą „Visuotinės viešosios gėrybės ir uždaviniai“, skirti lyčių lygybei, 

moterų įgalėjimui ir moterų bei mergaičių teisių apsaugai; vaikams ir jaunimui, nediskriminavimui; 

užimtumui, įgūdžiams, socialinei apsaugai ir socialinei įtraukčiai; ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui 

ir privačiojo sektoriaus dalyvavimui bei kultūrai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 521 
=== VERT/7683 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 02 07 06 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Rezervas         

Iš viso      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Žmogaus raida – projektai lyčių lygybei paremti 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu siekiama finansiškai paremti veiksmus pagal Visuotinių viešųjų gėrybių ir uždavinių 

programos potemę, skirtą žmogaus raidai, besivystančiose šalyse, įskaitant lyčių lygybę, moterų įgalėjimą 

ir moterų bei mergaičių teisių apsaugą; vaikus ir jaunimą bei nediskriminavimą; užimtumą, įgūdžius, 

socialinę apsaugą ir socialinę įtrauktį; augimą, darbo vietas ir privačiojo sektoriaus dalyvavimą bei 

kultūrą. 

Bus remiamas moterų ir mergaičių ekonominis ir socialinis įgalėjimas. Prioritetas bus teikiamas ir 

seksualinio smurto bei smurto dėl lyties problemų sprendimui ir aukų rėmimui. Be to, tikslai apima 

pagalbą kovojant su lyties atranka prieš gimdymą. Vadovaujantis Sąjungos vaiko teisių propagavimo ir 

apsaugos gairėmis, asignavimas taip pat gali būti naudojamas jaunimui įgalėti bendresne prasme, 

ypatingą dėmesį skiriant merginoms. Šis asignavimas taip pat gali būti naudojamas veiklai, kuria 

siekiama remti nediskriminavimą; užimtumą, įgūdžius, socialinę apsaugą ir socialinę įtrauktį; augimą, 

darbo vietų kūrimą ir privačiojo sektoriaus dalyvavimą bei kultūrą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma 

vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 

44). 

Pagrindimas: 

Šios biudžeto eilutės tikslas – vykdyti reikalavimą, nustatytą Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 

reglamento IV priede, pagal kurį susitarta bent 27,5 proc. biudžeto, numatyto konkrečiam žmogaus raidos 
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tikslui pagal Visuotinių viešųjų gėrybių ir uždavinių programą, skirti lyčių lygybei, moterų įgalėjimui, taip 

pat moterų ir mergaičių teisių apsaugai; vaikams ir jaunimui bei nediskriminavimui; užimtumui, įgūdžiams, 

socialinei apsaugai ir socialinei įtraukčiai; augimui, darbo vietų kūrimui ir privačiojo sektoriaus dalyvavimui 

bei kultūrai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 397 
=== DEVE/5721 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 08 01 punktas — Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Rezervas         

Iš viso  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Galimi pagal šią programą remtini veiksmai: 

Pataisyti tekstą taip: 

– numatyti intervencijas šalyse partnerėse, kuriomis remiamos pažeidžiamos ir marginalizuotos grupės, 

teikiant per pilietinės visuomenės organizacijas pagrindines paslaugas ir, be kita ko, užtikrinant išsamų 

lytinį švietimą ir teikiant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, sudarant galimybę PVO 

teikti informaciją ir teisėtas nėštumo nutraukimo paslaugas, ir skatinti naudotis saugaus ir teisėto 

nėštumo nutraukimo paslaugomis savo šalyje; 

– tam tikrų veikėjų gebėjimų stiprinimas kartu teikiant paramą pagal nacionalinę programą, kai veiksmais 

siekiama: 

– sudaryti palankias sąlygas piliečių dalyvavimui ir pilietinės visuomenės veiksmams, taip pat 

pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimams veiksmingai dalyvauti politikos formavimo ir 

politikos įgyvendinimo stebėsenos procesuose,  

– padėti vykdyti geresnįsudaryti palankesnes sąlygas glaudesniam dialogui ir geresniam pilietinės 

visuomenės organizacijų, vietos valdžios institucijų, valstybės ir kitų vystymosi proceso dalyvių 

dialogą ir geresnę jų sąveikąbendradarbiavimui vystymosi srityje, kai svarbu, įtraukti įvairias 

pilietinės visuomenės organizacijas ir grupes,klausimais, 

– koordinuoti pilietinės visuomenės organizacijų tinklų, jų organizacijų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, 

dalyvaujančių Europos viešosiose diskusijose dėl vystymosi, veiklą, plėtoti jų gebėjimus ir stiprinti jų 

institucijas, taip pat koordinuoti pietinių regionų pilietinės visuomenės organizacijų tinklų bei kelias 

organizacijas vienijančių organizacijų veiklą, plėtoti jų gebėjimus ir stiprinti jų institucijas,  

– didinti visuomenės informuotumą vystymosi klausimais, įgalėti žmones būti aktyviais ir atsakingais 

piliečiais bei skatinti formalų ir neformalų švietimą vystymosi klausimais Sąjungoje bei šalyse 

kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, diegti vystymosi politiką Europos visuomenėje, sutelkti didesnę 

viešąją paramą veiksmams, skirtiems kovai su skurdu, ir veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti labiau 

lygybės principais grindžiamus išsivysčiusių ir besivystančių šalių santykius, didinti informuotumą apie 

klausimus ir sunkumus, su kuriais susiduria besivystančios šalys ir jų tautos, remti teisę į vystymosi 

procesą, kuriame būtų visapusiškai užtikrinamos visos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, ir socialinį 
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globalizacijos aspektą. 

– imtis veiksmų ir mažinti visuotinio nutildymo taisyklės poveikį gerokai padidinant lytinės ir 

reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje dirbančių organizacijų finansavimą, visų pirma, finansavimą, 

tiesiogiai skirtą siekiant užtikrinti galimybes gauti nėštumo kontrolės, taip pat saugaus ir teisėto aborto 

paslaugas, naudojant nacionalines ir Sąjungos lėšas vystymuisi, kad būtų užpildyta finansavimo spraga, 

atsivėrusi po to, kai D. Trumpo administracija ėmėsi veiksmų siekdama nutraukti finansavimą visoms 

pagalbos vystymuisi srityje veikiančioms organizacijoms, teikiančioms su lytine ir reprodukcine sveikata 

bei teisėmis susijusias paslaugas. 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

Pilietinė visuomenė yra itin svarbi kalbant apie įtraukas ir galių turinčias visuomenės grupes. Pagal šią 

biudžeto eilutę turėtų būti užtikrinamas geresnis ir įtraukus dalyvavimas ir atsakomybė vietos lygmeniu, be 

to, svarbu, kad dalyvautų skirtingos ir įvairios grupės. Pilietinės visuomenės biudžeto eilutė yra itin svarbi 

siekiant darnaus vystymosi tikslų ir laikantis principo „nė vieno nepalikti nuošalyje“, ypač atsižvelgiant į 

ataskaitas ir mažėjančią pilietinei visuomenei skirtą erdvę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 763 
=== S&D//7246 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 08 01 punktas — Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Rezervas         

Iš viso  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Pagrindimas: 

Pilietinės visuomenės biudžeto eilutė yra svarbi siekiant darnaus vystymosi tikslų ir laikantis principo „nė 

vieno nepalikti nuošalyje“, ypač atsižvelgiant į pranešimus apie mažėjančią pilietinei visuomenei skirtą 

erdvę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 231 
=== AFET/5322 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 02 08 01 punktas — Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese 

Pataisyti pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Rezervas         

Iš viso  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Pastabos: 
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Po pastraipos: 

Galimi pagal šią programą remtini veiksmai: 

Pataisyti tekstą taip: 

– numatyti intervencijas šalyse partnerėse, kuriomis remiamos pažeidžiamos ir marginalizuotos grupės, 

teikiant per pilietinės visuomenės organizacijas pagrindines paslaugas ir, be kita ko, užtikrinant išsamų 

lytinį švietimą ir teikiant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, sudarant galimybę PVO 

teikti informaciją ir teisėtas nėštumo nutraukimo paslaugas, ir skatinti naudotis saugaus ir teisėto 

nėštumo nutraukimo paslaugomis savo šalyje; 

– tam tikrų veikėjų gebėjimų stiprinimas kartu teikiant paramą pagal nacionalinę programą, kai veiksmais 

siekiama: 

– sudaryti palankias sąlygas piliečių dalyvavimui ir pilietinės visuomenės veiksmams, taip pat 

pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimams veiksmingai dalyvauti politikos formavimo ir 

politikos įgyvendinimo stebėsenos procesuose,  

– sudaryti palankesnes sąlygas glaudesniam dialogui ir geresniam pilietinės visuomenės organizacijų, 

vietos valdžios institucijų, valstybės ir kitų vystymosi proceso dalyvių bendradarbiavimui vystymosi 

klausimais, 

– koordinuoti pilietinės visuomenės organizacijų tinklų, jų organizacijų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, 

dalyvaujančių Europos viešosiose diskusijose dėl vystymosi, veiklą, plėtoti jų gebėjimus ir stiprinti jų 

institucijas, taip pat koordinuoti pietinių regionų pilietinės visuomenės organizacijų tinklų bei kelias 

organizacijas vienijančių organizacijų veiklą, plėtoti jų gebėjimus ir stiprinti jų institucijas,  

– didinti visuomenės informuotumą vystymosi klausimais, įgalėti žmones būti aktyviais ir atsakingais 

piliečiais bei skatinti formalų ir neformalų švietimą vystymosi klausimais Sąjungoje bei šalyse 

kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, diegti vystymosi politiką Europos visuomenėje, sutelkti didesnę 

viešąją paramą veiksmams, skirtiems kovai su skurdu, ir veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti labiau 

lygybės principais grindžiamus išsivysčiusių ir besivystančių šalių santykius, didinti informuotumą apie 

klausimus ir sunkumus, su kuriais susiduria besivystančios šalys ir jų tautos, remti teisę į vystymosi 

procesą, kuriame būtų visapusiškai užtikrinamos visos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, ir socialinį 

globalizacijos aspektą. 

– imtis veiksmų ir mažinti visuotinio nutildymo taisyklės poveikį gerokai padidinant lytinės ir 

reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje dirbančių organizacijų finansavimą, visų pirma, finansavimą, 

tiesiogiai skirtą siekiant užtikrinti galimybes gauti nėštumo kontrolės, taip pat saugaus ir teisėto aborto 

paslaugas, naudojant nacionalines ir Sąjungos lėšas vystymuisi, kad būtų užpildyta finansavimo spraga, 

atsivėrusi po to, kai D. Trumpo administracija ėmėsi veiksmų siekdama nutraukti finansavimą visoms 

pagalbos vystymuisi srityje veikiančioms organizacijoms, teikiančioms su lytine ir reprodukcine sveikata 

bei teisėmis susijusias paslaugas. 

– skiriant lėšas ES įsisteigusioms LGBTI organizacijoms, reikėtų pabrėžti, kad reikia paskelbti 

objektyvią LGBTI medžiagą rusų kalba, visų pirma skirtą jauniems LGBTI asmenims. 

Pagrindimas: 

ES įsisteigusios organizacijos turėtų būti skatinamos skelbti informaciją ne tik ES, bet ir daugiau kalbų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 398 
=== DEVE/5726 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 21 02 77 37 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 77 37 
4.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas. Skatinti PVO rėmimą siekiant pertvarkyti Zimbabvę 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bendras tikslas – skatinti pilietinės visuomenės organizacijas remti Zimbabvės pertvarką į demokratinę 

besivystančią valstybę, grindžiamą gero valdymo, atskaitomybės, skaidrumo, pagarbos pagrindinėms 

žmogaus teisėms ir piliečių dalyvavimo principais. 

Konkretūs tikslai: 

1. Atkurti dalyvaujančių PVO gebėjimus tobulinti savo vidaus valdymo sistemas, susijusias su 

atskaitomybe, skaidrumu, suinteresuotųjų šalių dalyvavimu ir piliečių mobilizavimu. 

2. PVO gebėjimų stiprinimas siekiant didinti informuotumą apie įrodymais pagrįstas žinias ir inovacijas, 

kad būtų užtikrintas atskaitingas, skaidrus ir dalyvaujamasis valdymas, įtraukiant moteris, jaunimą, 

neįgaliuosius ir kitas mažumų grupes. 

3. Užtikrinti nuoseklų, koordinuotą ir įtraukų PVO dalyvavimą siekiant prisidėti prie atsparios, 

demokratinės besivystančios valstybės kūrimo. 

4. Stiprinti demokratiją tikslingai remiant naujos konstitucijos ir bendros Zimbabvės vizijos įgyvendinimą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Zimbabvės pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su įvairiomis problemomis, įskaitant: a) netinkamą 

atsaką į nestabilią padėtį ir naujas socialines aplinkybes; b) konteksto suvokimą ir analizę; c) organizacijų 

formas ir kultūras; d) lyčių lygybę ir jaunimo dalyvavimą ir e) ryšius ir formuluotes, kadangi PVO 

nesąmoningai nepuoselėjo ryšių, kurie yra atitinkamų jų rinkėjų, socialinės bazės sąmoninimo, informavimo, 

konsultacijų ir mobilizavimo priemonė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 851 
=== S&D//7341 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 02 77 38 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 77 38 4.0.PPPA     4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Vaikų ir jaunimo nuomonės įtraukimas į ES išorės sprendimų priėmimo 

procesus 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 1. Vaikai turi teisę būti išklausyti jiems poveikio turinčiais klausimais: JT vaiko teisių 

konvencija: 12 straipsnis numatyta nuostata, kad vaikai turi teisę reikšti savo pažiūra ir ir vaiko 

pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio, dalyvavimas – tai nuolatinis 

vaikų išraiškos procesas ir aktyvus įsitraukimas priimant įvairius su jais susijusius sprendimus įvairiais 

lygmenimis. Todėl reikia, kad vaikai ir suaugusieji keistųsi informacija ir vykdytų dialogą, grindžiamą 

abipuse pagarba, ir būtina visapusiškai atsižvelgti į vaikų nuomonę pagal jų amžių ir brandą. Teisė laisvai 

reikšti savo nuomonę nedarant spaudimo, manipuliavimo ar netinkamos įtakos. 2. Įsiklausymas į jaunimo 

nuomonę suteikia papildomos naudos ir teisėtumo. Mes ne tik dirbame vaikams, dirbame su vaikais. 

Vaikai turi unikalios informacijos apie savo gyvenimą, poreikius ir rūpesčius, taip pat savo tiesiogine 

patirtimi pagrįstas idėjas ir požiūrius. Suaugusieji neturi šios informacijos. Dalyvavimas ne tik stiprina 

piliečių aktyvumą, bet ir jaunimo gebėjimus reikalauti vyriausybių ir kitų atsakingas pareigas užimančių 

asmenų atsakomybės. ES atlieka svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje ir skatina žmogaus teises bei 

darnų vystymąsi. Todėl išklausant vaikus EIVT būstinės ir ES delegacijų darbuotojams būtų lengviau 

nustatyti, ar susiduriama su kliūtimis įgyvendinant vaikų teises nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu 

lygmenimis, šių kliūčių pobūdį ir ar yra galimybių minėtoms teisėms įgyvendinti. Technologijos gali 

padėti jaunimui pasisakyti ir kurti jaunimo judėjimus, skirtus jaunimo problemoms spręsti konkrečiose 

šalyse arba visame pasaulyje; įgalinti jaunimą formuoti politiką 

14 

nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygmenimis; susieti vienus jaunuolius su kitais visoje šalyje ar 

regione ir sumažinti atstumą tarp žmonių ir pagrindinių sprendimų priėmėjų. Šiais dvejų metų 

parengiamaisiais veiksmais siekiama pasinaudoti inovacijomis ir technologijomis, siekiant padėti ES 

politikos formuotojams įgalinti vaikus ir jaunimą kalbėti jiems aktualiais klausimais ir įtraukti jų 

nuomonę į ES vystomąjį bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Šiuo projektu būtų sukurta 

veiksminga ES priemonė (būstinėje ir ES delegacijose/EUMS), kad naujoji karta, vadinamoji „2030-oji 

karta“, dalyvautų ES išorės politikoje ir priemonėse, visų pirma vykdomuose su Afrikos Sąjunga. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

ES atlieka svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje, skatindama žmogaus teises bei darnų vystymąsi. Tačiau ES 

politikos formuotojai negali nustatyti nei vaikų teisių įgyvendinimo kliūčių, nei galimybių, jei nebus iš vaikų 

girdėję apie tokių kliūčių ir galimybių egzistavimą ir pobūdį. Šiuo projektu siekiama įtraukti vaikų balsą į ES 

vystomąjį bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi tikslų ir vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos 

12 straipsniu bei ES vaiko teisių propagavimo ir apsaugos gairėmis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 399 
=== DEVE/5728 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 02 77 39 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 02 77 39 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai. Vaikų ir jaunimo pasisakymų įtraukimas į ES išorės sprendimų priėmimo 

procesus 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

1. Vaikai turi teisę būti išklausyti jiems poveikio turinčiais klausimais: 

JT VTK: 12 straipsnis – nuostata, kad vaikai turi teisę pareikšti savo nuomonę ir į ją turi būti atsižvelgti 

pagal jų amžių ir brandą 

Dalyvavimas yra nuolatinis vaikų raiškos ir aktyvaus dalyvavimo įvairiais lygmenimis priimant 

sprendimus jais susijusiais klausimais procesas. Todėl reikia, kad vaikai ir suaugusieji keistųsi 

informacija ir vykdytų dialogą, grindžiamą abipuse pagarba, ir būtina visapusiškai atsižvelgti į vaikų 

nuomonę pagal jų amžių ir brandą. 

Teisė laisvai reikšti savo nuomonę nedarant spaudimo, manipuliavimo ar netinkamos įtakos 

2. Įsiklausymas į jaunimo nuomonę suteikia papildomos naudos ir teisėtumo 

Mes ne tik dirbame vaikams, dirbame su vaikais. 

Vaikai turi unikalios informacijos apie savo gyvenimą, poreikius ir rūpesčius, taip pat savo tiesiogine 

patirtimi pagrįstas idėjas ir požiūrius. Suaugusieji neturi šios informacijos. 

Dalyvavimas ne tik stiprina piliečių aktyvumą, bet ir jaunimo gebėjimus reikalauti vyriausybių ir kitų 

atsakingas pareigas užimančių asmenų atsakomybės. 

ES atlieka svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje ir skatina žmogaus teises bei tvarų vystymąsi. Todėl 

išklausant vaikus EIVT būstinės ir ES delegacijų darbuotojams būtų lengviau nustatyti, ar susiduriama 

su kliūtimis įgyvendinant vaikų teises nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygmenimis, šių kliūčių 

pobūdį ir ar yra galimybių minėtoms teisėms įgyvendinti. 

Technologijos gali padėti jaunimui pasisakyti ir kurti jaunimo judėjimus, skirtus jaunimo problemoms 

spręsti konkrečiose šalyse arba visame pasaulyje; įgalinti jaunimą formuoti politiką nacionaliniu, 

regioniniu ir pasauliniu lygmenimis; susieti vienus jaunuolius su kitais visoje šalyje ar regione ir 

sumažinti atstumą tarp žmonių ir pagrindinių sprendimų priėmėjų. 

Šiais dvejų metų parengiamaisiais veiksmais siekiama pasinaudoti inovacijomis ir technologijomis, 

siekiant padėti ES politikos formuotojams įgalinti vaikus ir jaunimą kalbėti jiems aktualiais klausimais ir 

įtraukti jų nuomonę į ES vystomąjį bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Šiuo projektu 

būtų sukurta veiksminga ES priemonė (būstinėje ir ES delegacijose/ESKŠ), kad naujoji karta, vadinamoji 

„2030-oji karta“, dalyvautų ES išorės politikoje ir priemonėse, visų pirma vykdomuose su Afrikos 

Sąjunga. 
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Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

ES atlieka svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje, skatindama žmogaus teises bei tvarų vystymąsi. 

Tačiau ES politikos formuotojai, neišgirdę apie esamas vaikų teisių įgyvendinimo kliūtis ir galimybes, negali 

nustatyti nei šių kliūčių, nei galimybių. Šiuo projektu siekiama įtraukti vaikų balsą į ES vystomąjį 

bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi tikslų ir vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos 12 

straipsniu bei ES vaiko teisių propagavimo ir apsaugos gairėmis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 756 
=== S&D//7239 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 04 01 straipsnis — Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms didinimas, jų laikymosi 

skatinimas ir demokratinių reformų rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Rezervas         

Iš viso  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Pagrindimas: 

ES indėlis skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turėtų būti toliau didinamas 

atsižvelgiant į nuolatinį padėties blogėjimą kalbant apie žmogaus teisių padėtį apskritai ir konkrečius 

žmogaus teisių gynėjus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 241 
=== AFET/5383 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 04 01 straipsnis — Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms didinimas, jų laikymosi 

skatinimas ir demokratinių reformų rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Rezervas         

Iš viso  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Pagrindimas: 
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Turėtų būti toliau didinamas ES indėlis į pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms puoselėjimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 225 
=== AFET/5296 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 04 77 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 04 77 03 
4.0.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos prevencijos, atsakomybės ir kovos su nebaudžiamumu observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas grindžiamas būtinybe, aiškiai iškilusia siekiant spręsti ES svarbią problemą, 

susijusią su nuolatiniais ir kylančiais konfliktais visame pasaulyje ir iššūkiais, su kuriais susiduria 

Tarptautinis baudžiamasis teismas, sukurti kovos su nebaudžiamumu ir atsakomybės pagal tarptautinę 

teisę užtikrinimo mechanizmą. Bandomasis projektas turėtų būti grindžiamas nukentėjusių nuo šiurkščių 

tarptautinės žmogaus teisių teisės ir sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų teise į gynimą ir 

žalos atlyginimą. Siekiant užpildyti nebaudžiamumo spragą, bandomasis projektas pasitarnautų 

sprendžiant opiausias su tarptautine žmogaus teisių teise susijusias problemas (pvz., neteisminių 

egzekucijų ir priverstinio dingimo bylas), taip pat tenkinant pažeidžiamiausių grupių (pvz., vaikų, 

jaunimo, moterų, mažumų ir priverstinai migravusių asmenų) poreikius. Tai apima sprendimų rengimą, 

galimų prieigos prie teisingumo kliūčių šalinimą ir tarptautinių teisingumo sistemų ir kitų atsakomybės 

procesų (pvz., pereinamojo laikotarpio teisingumo), kai kyla didžiausia rizika, kad bus išvengta 

atsakomybės, propagavimą. Atsižvelgiant į tai, būtina sukurti nuolatinę ES struktūrą, kuri stebėtų ir 

vykdytų veiklą, kad padėtis šioje srityje pasikeistų. 

Pagrindinė mechanizmo veikla turėtų apimti: 

1) informuotumo apie atvejus ir žmogaus teisių pažeidimus, apie kuriuos nepranešta, didinimą, visų 

pirma imantis konkrečių tolesnių veiksmų, susijusių su EP skubiomis rezoliucijomis, nustatant ir remiant 

atitinkamas įstaigas ir subjektus vietoje ir koordinuojant veiksmus, glaudžiai bendradarbiaujant su 

visomis atitinkamomis ES ir tarptautinėmis institucijomis ir mechanizmais, kad būtų sukurta platforma, 

padedanti plačiau nuskambėti aukų balsui ir su tuo susijusiems ES veiksmams; 

2) įvairių sričių atsakomybės sistemų (įskaitant ICC) ir žalos atlyginimo procesų sudėtingoje aplinkoje 

propagavimą, mažinant atotrūkį tarp mechanizmų ir nukentėjusiųjų (taip pat vadinamų išgyvenusiais 

asmenimis), užtikrinant, kad būtų laikomasi į nukentėjusįjį orientuoto požiūrio tiriant ir persekiojant už 

tarptautinius nusikaltimus, ieškant būdų, kaip paremti atitinkamų teisės aktų priėmimą (pvz., 

teisingumas, švietimas) ir sukurti reikiamus tinklus su oficialiais ir neoficialiais atstovais, kad būtų 

parengta visapusiška strategija ir sudarytos sąlygos tvariai ateičiai; 

3) ES veiksmų šioje srityje ir jų matomumo didinimą per metinį aukšto lygio renginį (pvz., Europos kovos 

su nebaudžiamumu dienas), tikslines kampanijas ir skelbiamas ataskaitas, taip pat visame pasaulyje 

kuriant naujas partnerystes ir tinklus, galinčius turėti didinamąjį poveikį daugiašaliu, regioniniu ir vietos 

lygmenimis; 

4) prisidėjimą prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir jos tikslo sukurti geresnius 
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atskaitomybės mechanizmus, užtikrinant visiems galimybę kreiptis į teismą ir skatinant taikią ir įtraukią 

visuomenę, įgyvendinimo. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Nebaudžiamumas kelia didelę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, o kova su juo yra didelis iššūkis ir 

prioritetinis ES tikslas. Būtina, kad ES prisidėtų prie pastangų veiksmingai kovoti su sunkiais nusikaltimais 

ir šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais. Todėl ES veiksmai siekiant kovoti su nebaudžiamumu ir užtikrinti 

atsakomybę turėtų būti sustiprinti sukuriant naują mechanizmą, pagal kurį bus teikiama operatyvinė parama 

Europos politikai pačioje sudėtingiausioje aplinkoje. Šiuo veiksmu prisidedama prie darnaus vystymosi 

tikslo Nr. 16. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 814 
=== S&D//7304 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 21 04 77 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 04 77 03 
4.0.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos prevencijos, atsakomybės ir kovos su nebaudžiamumu observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas grindžiamas būtinybe, aiškiai iškilusia siekiant spręsti ES svarbią problemą, 

susijusią su nuolatiniais ir kylančiais konfliktais visame pasaulyje ir iššūkiais, su kuriais susiduria 

Tarptautinis baudžiamasis teismas, sukurti kovos su nebaudžiamumu ir atsakomybės pagal tarptautinę 

teisę užtikrinimo mechanizmą. Bandomasis projektas turėtų būti grindžiamas nukentėjusių nuo šiurkščių 

tarptautinės žmogaus teisių teisės ir sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų teise į gynimą ir 

žalos atlyginimą. Siekiant užpildyti nebaudžiamumo spragą, bandomasis projektas pasitarnautų 

sprendžiant opiausias su tarptautine žmogaus teisių teise susijusias problemas (pvz., neteisminių 

egzekucijų ir priverstinio dingimo bylas), taip pat tenkinant pažeidžiamiausių grupių (pvz., vaikų, 

jaunimo, moterų, mažumų ir priverstinai migravusių asmenų) poreikius. Tai apima sprendimų rengimą, 

galimų prieigos prie teisingumo kliūčių šalinimą ir tarptautinių teisingumo sistemų ir kitų atsakomybės 

procesų (pvz., pereinamojo laikotarpio teisingumo), kai kyla didžiausia rizika, kad bus išvengta 

atsakomybės, propagavimą. Atsižvelgiant į tai, būtina sukurti nuolatinę ES struktūrą, kuri stebėtų ir 

vykdytų veiklą, kad padėtis šioje srityje pasikeistų. 

Pagrindinė mechanizmo veikla turėtų apimti: 
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1) informuotumo apie atvejus ir žmogaus teisių pažeidimus, apie kuriuos nepranešta, didinimą, visų 

pirma imantis konkrečių tolesnių veiksmų, susijusių su EP skubiomis rezoliucijomis, nustatant ir remiant 

atitinkamas įstaigas ir subjektus vietoje ir koordinuojant veiksmus, glaudžiai bendradarbiaujant su 

visomis atitinkamomis ES ir tarptautinėmis institucijomis ir mechanizmais, kad būtų sukurta platforma, 

padedanti plačiau nuskambėti aukų balsui ir sustiprinti su tuo susijusius ES veiksmus; 

2) įvairių sričių atsakomybės sistemų (įskaitant ICC) ir žalos atlyginimo procesų sudėtingoje aplinkoje 

propagavimą, mažinant atotrūkį tarp mechanizmų ir nukentėjusiųjų (taip pat vadinamų išgyvenusiais 

asmenimis), užtikrinant, kad būtų laikomasi į nukentėjusįjį orientuoto požiūrio tiriant ir persekiojant už 

tarptautinius nusikaltimus, ieškant būdų, kaip paremti atitinkamų teisės aktų priėmimą (pvz., 

teisingumas, švietimas) ir sukurti reikiamus tinklus su oficialiais ir neoficialiais atstovais, kad būtų 

parengta visapusiška strategija ir sudarytos sąlygos tvariai ateičiai; 

3) ES veiksmų šioje srityje ir jų matomumo didinimą per metinį aukšto lygio renginį (pvz., Europos kovos 

su nebaudžiamumu dienas), tikslines kampanijas ir skelbiamas ataskaitas, taip pat visame pasaulyje 

kuriant naujas partnerystes ir tinklus, galinčius turėti didinamąjį poveikį daugiašaliu, regioniniu ir vietos 

lygmenimis; 

4) prisidėjimą prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir jos tikslo sukurti geresnius 

atskaitomybės mechanizmus, užtikrinant visiems galimybę kreiptis į teismą ir skatinant taikią ir įtraukią 

visuomenę, įgyvendinimo. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Nebaudžiamumas kelia didelę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, o kova su juo yra didelis iššūkis ir 

prioritetinis ES tikslas. Būtina, kad ES prisidėtų prie pastangų veiksmingai kovoti su sunkiais nusikaltimais 

ir šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais. Todėl ES veiksmai siekiant kovoti su nebaudžiamumu ir užtikrinti 

atsakomybę turėtų būti sustiprinti sukuriant naują mechanizmą, pagal kurį bus teikiama operatyvinė parama 

Europos politikai pačioje sudėtingiausioje aplinkoje. Šiuo veiksmu prisidedama prie darnaus vystymosi 

tikslo Nr. 16. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 695 
=== R-E//7430 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 06 01 straipsnis — Aukšto lygio branduolinės saugos, apsaugos nuo radiacijos ir efektyvių bei 

veiksmingų apsaugos priemonių susijusių su branduolinėmis medžiagomis taikymo trečiosiose šalyse 

skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 
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Pagrindimas: 

Pasaulio geopolitiniai iššūkiai turėtų pastūmėti Europos Sąjungą imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama 

pagerinti branduolinę ir radiacinę saugą. Branduolinės avarijos, pvz., pastarąją vasarą Rusijoje įvykusios 

avarijos, aiškiai apie tai primena. Spinduliuotė nesustoja ties Europos sienomis. Siekiant išvengti bet kokios 

katastrofos ir skatinti gerąją aukšto lygio branduolinės saugos praktiką pasauliniu mastu, rekomenduojame 

nemažinti biudžeto, bet, priešingai, jį padidinti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 232 
=== AFET/5323 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 06 01 straipsnis — Aukšto lygio branduolinės saugos, apsaugos nuo radiacijos ir efektyvių bei 

veiksmingų apsaugos priemonių susijusių su branduolinėmis medžiagomis taikymo trečiosiose šalyse 

skatinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Rezervas         

Iš viso  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas finansuoti veiksmingos branduolinės .......... saugumo kultūros skatinimui visais 

lygiais, visų pirma: 

Pataisyti tekstą taip: 

– nuolat remiant reguliavimo institucijas, teikiant techninę pagalbą organizacijoms ir stiprinant 

reglamentavimo sistemą, visų pirma licencijų suteikimo srityje, kad būtų nustatyta sustiprinta 

nepriklausoma teisės aktais nustatyta priežiūra, 

– remiant saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tiek iš branduolinės elektrinės, tiek 

kitų (bešeimininkių) šaltinių (medicininiai įrenginiai, urano gavyba) pervežimą, apdorojimą ir laidojimą, 

– plėtojant bei įgyvendinant esamų įrenginių eksploatavimo nutraukimo ir buvusių branduolinių vietų 

atkūrimo strategijas, 

– skatinant veiksmingų reglamentavimo sistemų, procedūrų ir struktūrų kūrimą siekiant užtikrinti tinkamą 

apsaugą nuo radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma didelio aktyvumo radioaktyvių šaltinių, 

jonizuojančiosios spinduliuotės, ir saugų šių medžiagų laidojimą, 

– finansuojant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis remiantis acquis, 

– įdiegiant būtiną reglamentavimo sistemą ir metodiką, skirtą branduolinės saugos priemonėms 

įgyvendinti, įskaitant tinkamą daliųjų medžiagų apskaitą ir kontrolę valstybės ir veiklos vykdytojų 

lygmeniu, 

– nustatant veiksmingas nelaimingų atsitikimų, sukeliančių radiacijos padarinius, prevencijos ir šių 

padarinių jiems atsiradus sušvelninimo bei nenumatytų įvykių planavimo, parengties ir reagavimo, 

civilinės saugos ir reabilitacijos priemones, 

– taikant tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo priemones (taip pat atitinkamų tarptautinių organizacijų 

sistemoje, visų pirma TATENA) minėtose srityse, įskaitant tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
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įgyvendinimą ir stebėseną, keitimąsi informacija, mokymą ir mokslinius tyrimus, 

– stiprinant pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms branduolinės avarijos atveju ir rengiant mokymus, 

inter alia,inter alia, reguliavimo institucijų gebėjimams stiprinti,stiprinti. 

– ypatingą dėmesį reikėtų skirti branduolinių reaktorių padėčiai ES pasienyje. 

Pagrindimas: 

Dėl branduolinių reaktorių rizikos mūsų pasienyje reikia padidinti finansavimą, kad būtų skatinama šių 

reaktorių sauga ir apsauga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 588 
=== I-D//7751 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 07 01 straipsnis — Bendradarbiavimas su Grenlandija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 07 01 
4.0.OTH 

33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Rezervas         

Iš viso  33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 589 
=== I-D//7752 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 01 04 01 punktas — Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 01 04 01 
4.0.1 

44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas administracinėms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonės (toliau – PNPP) įgyvendinimu, pasirengimo narystei pagalbos laipsnišku užbaigimu ir TAIEX, 

padengti, visų pirma: 

– techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, Komisijos 

perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų sutartis, abipusiai naudingas Komisijai ir pagalbos gavėjams, 

išlaidoms, 

– centrinių būstinių išorės personalo (sutartininkų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų arba agentūrų 
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personalo) išlaidoms, neviršijant 5 146 149 EUR. Ši suma apskaičiuota remiantis preliminariomis 

metinėmis vieno žmogaus darbo metų išlaidomis, iš kurių beveik 95 % sudaro atitinkamo personalo 

atlyginimas ir 5 % – papildomos mokymo, susirinkimų, komandiruočių, informacinių technologijų (IT) 

ir telekomunikacijų išlaidos, susijusios su pagal šį asignavimą finansuojamu išorės personalu, 

– Sąjungos delegacijų išorės personalo (sutartininkų, vietinių darbuotojų arba deleguotųjų nacionalinių 

ekspertų), kuris turi perimti programų valdymą trečiosiose šalyse veikiančiose Sąjungos delegacijose 

arba palaipsniui naikinamų techninės pagalbos biurų užduotis, išlaidoms, taip pat Komisijos pereinamojo 

laikotarpio po įstojimo grupių naujose valstybėse narėse išorės personalo (sutartininkų, agentūrų 

personalo), kurių užduotys tiesiogiai susijusios su stojimo programų užbaigimu laipsniško pabaigimo 

laikotarpiu, išlaidoms. Abiem atvejais jis taip pat skirtas papildomoms logistikos ir infrastruktūros 

išlaidoms, pvz., mokymo, susirinkimų, komandiruočių ir būstų nuomos išlaidoms, kurios tiesiogiai 

susijusios su išorės personalo, kuriam darbo užmokestis mokamas iš asignavimų pagal šį punktą, darbu 

Sąjungos delegacijoje, padengti, 

– tyrimų, ekspertų susitikimų, informacinių sistemų, informuotumo didinimo, mokymo, pasirengimo ir 

keitimosi įgyta patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat leidybinės veiklos ir kitos 

administracinės arba techninės pagalbos, tiesiogiai susijusios su programos tikslo įgyvendinimu, 

išlaidoms, 

– mokslinių tyrimų veiklos atitinkamais klausimais ir jų rezultatų sklaidos išlaidoms,  

– išlaidoms, susijusioms su informacijos teikimu ir komunikacine veikla, įskaitant komunikacijos 

strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos veiksmams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 straipsnius ir 6 6 0 0 punktą gautos kitos asignuotosios pajamos 

gali būti panaudotos papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 

straipsnio 1 dalimi. 

Iš šio asignavimo dengiamos administracinio valdymo išlaidos pagal 22 02 skyrių. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 590 
=== I-D//7753 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 01 01 punktas — Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 



 

 122 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) šis asignavimas bus skirtas šiems konkretiems 

tikslams Vakarų Balkanuose:  

– remti politines reformas,  

– visais lygiais stiprinti Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų gebėjimus 

vykdyti su naryste Sąjungoje susijusius politinių reformų srities įsipareigojimus remiant laipsnišką jų 

teisės aktų derinimą su Sąjungos acquis ir jos priėmimą, įgyvendinimą ir vykdymą. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos veiksmams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 5 2 2 0 ir 6 6 0 0 punktus gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma 

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies 

a ir c punktai. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 242 
=== AFET/5384 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 01 01 punktas — Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Rezervas         

Iš viso  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Pagrindimas: 

Finansavimas Vakarų Balkanų šalims turėtų būti padidintas siekiant paremti politines reformas bei 

ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi. Nepaprastai svarbu, kad būtų dar kartą patvirtinta europinė 

Vakarų Balkanų perspektyva ir pradėtos derybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Stojimo procesas 

suteikia unikalią galimybę propaguoti mūsų pagrindines vertybes ir interesus bei jais dalintis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 591 
=== I-D//7754 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 03 01 punktas — Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę PNPP II šis asignavimas bus skirtas šiems konkretiems 

tikslams Turkijoje:  

– remti politines reformas,  

– visais lygiais stiprinti Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų gebėjimus 

vykdyti su naryste Sąjungoje susijusius politinių reformų srities įsipareigojimus remiant laipsnišką jų 

teisės aktų derinimą su Sąjungos acquis ir jos priėmimą, įgyvendinimą ir vykdymą. 

Visos pajamos iš papildomų valstybių narių finansinių įnašų ir trečiųjų šalių arba įstaigų, kurios nėra 

įsteigtos pagal SESV ar Euratomo sutartį, įnašų tam tikriems išorės pagalbos veiksmams arba programoms, 

kuriuos finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Tokie įnašai pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. Sumos, įrašytos į administracinės 

paramos išlaidų eilutę, nedarant poveikio Finansinio reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos 

kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus 

atitinkamą programą 4 % vidurkio. 

Pagal pajamų suvestinės 5 2 2 0 ir 6 6 0 0 punktus gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma 

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies 

a ir c punktai. 

Pagrindimas: 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) neturėtų būti naudojama Turkijai – šaliai, kuri nepaiso 

pagrindinių laisvės ir demokratijos principų, remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 758 
=== S&D//7241 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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22 02 03 01 punktas — Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Rezervas         

Iš viso  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Pagrindimas: 

Turkijos vyriausybei nusigręžiant nuo pagrindinių laisvių, demokratijos ir teisinės valstybės itin svarbu, kad 

finansavimas būtų vėl orientuotas į paramą pažangai šiose srityse užtikrinant glaudesnį bendradarbiavimą su 

pilietinės visuomenės veikėjais šioje šalyje. S&D frakcija nusprendė vėl įrašyti Europos Komisijos pasiūlytą 

biudžetą. Tai reiškia lėšų sumažinimą 16 % politinėms reformoms ir susijusiam laipsniškam teisės aktų 

derinimui su Sąjungos acquis ir 93 % ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi srityse. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 933 
=== EPP//7117 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 03 01 punktas — Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Rezervas         

Iš viso  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Pagrindimas: 

Kadangi politinė padėtis ir toliau blogėja, Turkijoje trūksta reformų ir nuolat pažeidžiami teisinės valstybės 

principai, reikia toliau mažinti šios eilutės lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 592 
=== I-D//7755 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 03 02 punktas — Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su 

Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 
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Pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę PNPP II šis asignavimas bus skirtas šiems konkretiems 

tikslams Turkijoje: 

– remti ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi, atsižvelgiant į pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 

– visais lygiais stiprinti Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų gebėjimus 

vykdyti su naryste Sąjungoje susijusius ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi srities 

įsipareigojimus remiant laipsnišką jų teisės aktų derinimą su Sąjungos acquis ir jos priėmimą, 

įgyvendinimą ir vykdymą, įskaitant pasirengimą valdyti Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo 

ir Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo lėšas. 

Visos papildomos pajamos iš valstybių narių ir pajamos iš trečiųjų šalių arba iš įstaigų, kurios nėra įsteigtos 

pagal SESV ar Euratomo sutartį, tam tikriems išorės pagalbos veiksmams arba programoms, kuriuos 

finansuoja Sąjunga ir valdo Komisija, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. Tokie įnašai 

pagal pajamų suvestinės 6 3 3 straipsnį yra asignuotosios pajamos, remiantis Finansinio reglamento 21 

straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ir e punktu. 2020 m. atitinkama mokėjimų asignavimų suma – 134 

000 000 EUR. Sumos, įrašytos į administracinės paramos išlaidų eilutę, nedarant poveikio Finansinio 

reglamento 235 straipsnio 5 daliai, bus nustatytos kiekvienai veiklos programai skirtame susitarime dėl 

finansinio įnašo, neviršijant įnašo į kiekvieno skyriaus atitinkamą programą 4 % vidurkio.  

Bet kurie asignavimai, naudojami remiant pabėgėlius ir priimančiąsias bendruomenes, turi būti tiesiogiai 

naudingi pabėgėliams ir (arba) šioje srityje veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų veiklai. 

Pagal pajamų suvestinės 5 2 2 0 ir 6 6 0 0 punktus gautos kitos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma 

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies 

b ir c punktai. 

Pagrindimas: 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) neturėtų būti naudojama Turkijai – šaliai, kuri nepaiso 

pagrindinių laisvės ir demokratijos principų, remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 759 
=== S&D//7242 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 02 03 02 punktas — Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su 

Sąjungos acquis rėmimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Rezervas         

Iš viso  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Pagrindimas: 

Turkijos vyriausybei nusigręžiant nuo pagrindinių laisvių, demokratijos ir teisinės valstybės itin svarbu, kad 

finansavimas būtų vėl orientuotas į paramą pažangai šiose srityse užtikrinant glaudesnį bendradarbiavimą su 
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pilietinės visuomenės veikėjais šioje šalyje. S&D frakcija nusprendė vėl įrašyti Europos Komisijos pasiūlytą 

biudžetą. Tai reiškia lėšų sumažinimą 16 % politinėms reformoms ir susijusiam laipsniškam teisės aktų 

derinimui su Sąjungos acquis ir 93 % ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi srityse. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 752 
=== S&D//7235 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 01 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Rezervas         

Iš viso  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Pagrindimas: 

Dėl katastrofiškų įvykių Artimuosiuose Rytuose, pavyzdžiui, konfliktų Sirijoje ir Libijoje, pietinėms 

kaimyninėms šalims kyla didžiulių problemų, susijusių su migracijos srautais ir stiprėjančiu ekstremizmu. 

Todėl, siekdama užtikrinti stabilumą regione, ES turi didinti savo finansinę paramą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 243 
=== AFET/5385 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 01 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Rezervas         

Iš viso  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Pagrindimas: 

Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas yra absoliutus ES prioritetas. Dėl neramumų regione, įskaitant 

konfliktus Sirijoje ir Libijoje, stiprėjantį ekstremizmą ir su tuo susijusį pabėgėlių bei migrantų judėjimą, 

Pietų kaimynystės šalys patiria spaudimą. ES turi dėti daugiau pastangų, kad būtų remiamas šių šalių ir tautų 

atsparumas, ypatingą dėmesį teikdama pilietinės visuomenės stiprinimui ir investicijoms į demokratišką bei 

darnų vystymąsi, teisinės valstybės principų laikymąsi ir gerą valdymą – taip pat ir migracijos srityje – 

laikantis ES pagrindinių vertybių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 950 
=== EPP//7137 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 01 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Rezervas         

Iš viso  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Pagrindimas: 

ES turi remti Viduržemio jūros regiono šalių atsparumą, ypatingą dėmesį skirdama demokratiniam ir tvariam 

vystymuisi, teisinei valstybei ir geram valdymui, be kita ko, migracijos srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 753 
=== S&D//7236 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 02 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Rezervas         

Iš viso  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Pagrindimas: 

Dėl katastrofiškų įvykių Artimuosiuose Rytuose, pavyzdžiui, konfliktų Sirijoje ir Libijoje, pietinėms 

kaimyninėms šalims kyla didžiulių problemų, susijusių su migracijos srautais ir stiprėjančiu ekstremizmu 

Todėl, siekdama užtikrinti stabilumą regione, ES turi didinti savo finansinę paramą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 244 
=== AFET/5386 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 02 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Rezervas         

Iš viso  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Pagrindimas: 

Šiai biudžeto eilutei pasiūlytos sumos yra nepakankamos, kad būtų galima atremti daugybę įvairių iššūkių, 

susijusių su skurdo mažinimu ir darniu vystymusi Viduržemio jūros regione. Skurdo mažinimas ir darnus 

vystymasis yra vieni didžiausių Pietų kaimynystės prioritetų bei priemonė daugeliui jų problemų iš esmės 

spręsti. Socialinės apsaugos sektoriaus tvarumo stiprinimas pirmiausia bus nepaprastai svarbus paremiant 
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Tuniso vyriausybės reformų darbotvarkę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 935 
=== EPP//7121 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 02 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Rezervas         

Iš viso  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Pagrindimas: 

Skurdo mažinimas ir darnus vystymasis yra vieni didžiausių Pietų kaimynystės prioritetų bei priemonė 

daugeliui jų problemų iš esmės spręsti. Socialinės apsaugos sektoriaus tvarumo didinimas bus itin svarbus, 

visų pirma remiant Tuniso vyriausybės reformų darbotvarkę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 754 
=== S&D//7237 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 03 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų 

prevencija bei jų sprendimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Rezervas         

Iš viso  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Pagrindimas: 

Dėl katastrofiškų įvykių Artimuosiuose Rytuose, pavyzdžiui, konfliktų Sirijoje ir Libijoje, pietinėms 

kaimyninėms šalims kyla didžiulių problemų, susijusių su migracijos srautais ir stiprėjančiu ekstremizmu. 

Todėl, siekdama užtikrinti stabilumą regione, ES turi didinti savo finansinę paramą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 245 
=== AFET/5387 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 03 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų 

prevencija bei jų sprendimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Rezervas         

Iš viso  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Pagrindimas: 

Pasitikėjimo skatinimas ir taikos kūrimas regione bei rūpinimasis pabėgėliais ir ypač vaikais yra svarbiausia. 

Dėl neramumų regione, įskaitant konfliktus Sirijoje ir Libijoje, stiprėjantį ekstremizmą ir su tuo susijusias 

pabėgėlių bei migrantų bangas, Pietų kaimynystės šalys patiria didžiulį spaudimą. ES turi labiau paremti 

saugumą ir stabilumą šiose šalyse – taip pat ir didindama savo pagalbą pasitikėjimo ugdymui bei konfliktų 

prevencijai ir sprendimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 936 
=== EPP//7122 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 03 punktas — Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų 

prevencija bei jų sprendimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Rezervas         

Iš viso  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Pagrindimas: 

Dėl neramumų regione, įskaitant konfliktus Sirijoje ir Libijoje, stiprėjantį ekstremizmą ir su tuo susijusias 

pabėgėlių bei migrantų bangas, Pietų kaimynystės šalys patiria didžiulį spaudimą. ES turi labiau paremti 

saugumą ir stabilumą šiose šalyse – taip pat ir didindama savo pagalbą pasitikėjimo ugdymui bei konfliktų 

prevencijai ir sprendimui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1075 
=== GUE//8239 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 04 punktas — Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos 

ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 04 4.0.2 320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Pagrindimas: 

Siekiant apsaugoti per dešimtmečius pasiektus žmogaus socialinės raidos rezultatus, reikėtų gerokai 

padidinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus. Yra plačiai pripažįstamas svarbus UNRWA vaidmuo 

remiant pabėgėlius ir regiono stabilumą, taip pat agentūros pastangos didinti veiksmingumą, kartu išlaikant 

savo paslaugų kokybę ir saugant pabėgėlių teises. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 516 
=== VERT/7661 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 04 punktas — Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos 

ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Rezervas         

Iš viso  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Pagrindimas: 

Padėtis Artimuosiuose Rytuose, pirmiausia Palestinoje, yra nepaprastai sunki, o taikos procesas įstrigęs, 

todėl ES turėtų atlikti ryžtingesnį vaidmenį. ES parama šiai biudžeto eilutei turėtų būti padidinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 246 
=== AFET/5388 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 04 punktas — Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos 

ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Rezervas         

Iš viso  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šiomis operacijomis pirmiausia: 

Pataisyti tekstą taip: 

– skatinamas valstybės kūrimas ir institucijų vystymasis, 
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– skatinamas socialinis ir ekonominis vystymasis, 

– teikiant pagrindines paslaugas ir kitą pagalbą palestiniečiams, švelninamos ekonominių, biudžetinių ir 

humanitarinių sąlygų pablogėjimo pasekmės, 

– prisidedama prie Gazos atstatymo veiklos, 

– prisidedama prie Jungtinių Tautų pagalbos ir darbųParamos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) veiklos finansavimo ir visų pirmafinansavimo, ypač prie jos 

sveikatos priežiūros,sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų programų, kuriomis prisidedama prie 

milijonų pabėgėlių žmogiškos raidos, darnaus vystymosi tikslo nepalikti nė vieno nuošalyje 

įgyvendinimo, stabilumo ir vystymosi Artimuosiuose Rytuose bei stiprios daugiašalės sistemos, 

atitinkančios ES pasaulinę strategiją, 

– finansuojamos parengiamosios operacijos, kurių tikslas – įgyvendinant taikos procesą, skatinti Izraelio ir 

kaimyninių šalių bendradarbiavimą, ypač didelį dėmesį skiriant institucijoms, ekonominiams reikalams, 

vandeniui, aplinkos apsaugai ir energetikai, 

– finansuojama palankios visuomenės nuomonės apie taikos procesą formavimo veikla, 

– finansuojama informacija (taip pat arabų ir hebrajų kalbomis) ir informacijos apie Izraelio ir Palestinos 

bendradarbiavimą sklaida, 

– skatinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, didesnė pagarba mažumų teisėms, 

kovojama su antisemitizmu ir skatinama lyčių lygybė bei nediskriminavimas, 

– skatinamas pilietinės visuomenės kūrimas, inter alia, socialinei įtraukčiai remti. 

Pagrindimas: 

UNRWA būtina ES parama, kadangi į šią agentūrą kreipiasi vis daugiau pabėgėlių, elementariausias 

paslaugas galinčių gauti tik iš jos, o jos finansinė padėtis po to, kai paramą apribojo JAV, tapo labai sunki. 

2020 m. ES turėtų skirti didesnį, nuspėjamą finansavimą UNRWA, kad nenutrūktų elementariausių paslaugų 

teikimas milijonams Palestinos pabėgėlių ir būtų prisidėta prie stabilumo regione. UNRWA darbas, įdėtas 

siekiant persitvarkyti, suvaldyti išlaidas ir išplėsti paramos teikėjų bazę, yra pagirtinas ir turėtų būti 

intensyviai tęsiamas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 765 
=== S&D//7248 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 04 punktas — Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos 

ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Rezervas         

Iš viso  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Reikėtų atidėti pakankamai asignavimų, skirtų pilietinės visuomenės organizacijoms remti. 

Įrašyti šį tekstą: 
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Lėšų padidinimas, kurio Europos Parlamentas paprašė per 2020 m. biudžeto procedūrą, išimtinai skirtas 

Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA), 

siekiant iš dalies kompensuoti finansinę spragą, atsiradusią dėl D. Trumpo administracijos sprendimo 

panaikinti metinį JAV įnašą agentūrai. 

Pagrindimas: 

ES turėtų teikti didesnį 2020 m. numatomą finansavimą UNRWA, kad būtų išsaugotos nenutrūkstamos 

pagrindinės paslaugos milijonams Palestinos pabėgėlių, laikantis Visuotinės ES strategijos ir prioritetų 

Artimuosiuose Rytuose, t. y. stiprinti taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą, išsaugoti dviejų valstybių 

sambūviu pagrįsto sprendimo parametrus, prisidėti prie stabilumo regione, padėti įgyvendinti DVT, valdyti 

migracijos srautus ir kovoti su radikalėjimu. UNRWA pastangos reformuoti, sumažinti išlaidas ir išplėsti 

paramos teikėjų bazę yra pagirtinos. JAV sumažinus finansavimą, itin svarbu išlaikyti kolektyvinį paramos 

teikimą UNRWA. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 937 
=== EPP//7123 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 01 04 punktas — Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos 

ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 -32 000 000 -16 000 000 288 598 750 286 440 740 

Rezervas     100 000 000  100 000 000  

Iš viso  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 68 000 000 -16 000 000 388 598 750 286 440 740 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į naujausią JT ataskaitą, kurioje UNRWA pateikiami rimti kaltinimai korupcija kartu su 

netinkamu seksualiniu elgesiu, nepotizmu, patyčiomis, atsakomaisiais veiksmais prieš informatorius ir 

ilgomis kelionėmis verslo klase, būtina mažinti organizacijai skiriamo finansavimo dalį. Dėl skandalų, 

susijusių su jos valdymu, prašoma iš šios eilutės 100 000 000 EUR atidėti į rezervą. Rezervą būtų galima 

naudoti tuo atveju, jei bus išaiškinti visi įtarimai sukčiavimu ir netinkamu elgesiu ir taikomi veiksmingi 

kontrolės ir audito mechanizmai, siekiant ateityje užkirsti kelią tokiems nusižengimams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 593 
=== I-D//7756 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 01 punktas — Rytų partnerystė — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Rezervas         

Iš viso  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 
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Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 247 
=== AFET/5389 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 01 punktas — Rytų partnerystė — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Rezervas         

Iš viso  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Pagrindimas: 

ES turi labiau stengtis stiprinti žmogaus teises, gerą valdymą ir judumą Rytų partnerystės šalyse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 938 
=== EPP//7124 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 01 punktas — Rytų partnerystė — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Rezervas         

Iš viso  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Pagrindimas: 

ES turi labiau stengtis stiprinti žmogaus teises, gerą valdymą ir judumą Rytų partnerystės šalyse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 594 
=== I-D//7757 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 02 punktas — Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Rezervas         

Iš viso  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 
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Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 248 
=== AFET/5390 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 02 punktas — Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Rezervas         

Iš viso  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Reikėtų atidėti pakankamai asignavimų, skirtų pilietinės visuomenės organizacijoms remti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas siekiui užtikrinti, kad visi regionai ir provincijos galėtų 

visapusiškai pasinaudoti finansavimu. 

Pagrindimas: 

ES turi labiau stengtis stiprinti kovą su skurdu bei darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi Rytų partnerystės 

šalyse. Be to, ji turėtų užtikrinti tolygų lėšų paskirstymą visiems susijusiems regionams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 939 
=== EPP//7125 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 02 punktas — Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Rezervas         

Iš viso  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Pagrindimas: 

ES turi labiau stengtis stiprinti kovą su skurdu bei darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi Rytų partnerystės 

šalyse. Be to, ji turėtų užtikrinti tolygų lėšų paskirstymą visiems susijusiems regionams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 940 
=== EPP//7126 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 03 punktas — Rytų partnerystė — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei 

jų sprendimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Rezervas         

Iš viso  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad ES pasienyje blogėja saugumo padėtis, svarbu toliau stiprinti rytinių partnerių 

pasitikėjimą. Pakankamas finansavimas yra svarbus siekiant remti stabilumą ir demokratijos kūrimą regione, 

visų pirma susijusius su Ukraina ir besitęsiančia konflikto Rytų Ukrainoje padėtimi. Konfliktų prevencija, 

reformų skatinimas ir pilietinės visuomenės organizacijų rėmimas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant taiką, 

demokratiją ir teisinės valstybės principų laikymąsi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 249 
=== AFET/5391 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

22 04 02 03 punktas — Rytų partnerystė — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei 

jų sprendimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Rezervas         

Iš viso  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad ES pasienyje blogėja saugumo padėtis, svarbu toliau stiprinti rytinių partnerių 

pasitikėjimą. Pakankamas finansavimas yra svarbus siekiant remti stabilumą ir demokratijos kūrimą regione, 

visų pirma susijusius su Ukraina ir besitęsiančia konflikto Rytų Ukrainoje padėtimi. Konfliktų prevencija, 

reformų skatinimas ir pilietinės visuomenės organizacijų rėmimas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant taiką, 

demokratiją ir teisinės valstybės principų laikymąsi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 517 
=== VERT/7662 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 02 01 straipsnis — Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos 

maisto srityje teikimas 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Rezervas         

Iš viso  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Pagrindimas: 

Biudžeto projekte 2020 m. humanitarinės pagalbos biudžetas., palyginti su 2019 m., sumažintas 35 proc. 

Tuomet Taryba dar 5 proc. sumažino likusį biudžetą. Padėtis pasaulyje nepasitaisė tiek, kad būtų galima 

stipriai sumažinti humanitarinės pagalbos biudžetą. Finansavimas turėtų likti toks, koks buvo 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 238 
=== AFET/5372 === 

Pateikė Užsienio reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 02 01 straipsnis — Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos 

maisto srityje teikimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Rezervas         

Iš viso  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Pagrindimas: 

Būtina suteikti pakankamai lėšų, kad būtų galima teikti skubią, veiksmingą ir poreikiais grindžiamą 

humanitarinę pagalbą ir pagalbą maistu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 403 
=== DEVE/5732 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

DEVE/5732 = Kompromisinis pakeitimas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 02 01 straipsnis — Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos 

maisto srityje teikimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Pagrindimas: 

DEVE/5709 

Siekiant pasirengti naujoms nelaimėms ir katastrofoms, reikėtų apsvarstyti galimybę gerokai padidinant 

finansavimą pasauliniams humanitariniams poreikiams. 

DEVE/5722 
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Pagal šią biudžeto eilutę reikalaujama pakankamai lėšų skirti, kad būtų pasiruošta naujoms ekstremalioms 

situacijoms ir išvengta pavėluotų mokėjimų. Panašu, kad krizių nemažės ir jos užsitęs vis ilgiau. ES turi 

išlikti viena iš pagrindinių humanitarinės pagalbos teikėjų, užtikrindama pakankamą šios pagalbos 

finansavimą, taip pat užtikrindama vystomojo bendradarbiavimo finansavimą kuriant stiprias, atsparias ir 

įtraukias visuomenes. Vystymosi ir humanitarinės pagalbos sričių sąsajos yra labai svarbios, taip pat siekiant 

darnaus vystymosi tikslų. 

Kompromisinis pakeitimas DEVE/5709, DEVE/5722 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 757 
=== S&D//7240 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 02 01 straipsnis — Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos 

maisto srityje teikimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Pagrindimas: 

Pasaulinių humanitarinių poreikių tenkinimas turi būti nuosekliai remiamas didinant finansavimą, kad būtų 

galima pasirengti būsimoms krizėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 761 
=== S&D//7244 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 02 02 straipsnis — Nelaimių prevencija, nelaimių rizikos mažinimas ir pasirengimas nelaimėms 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 02 02 
4.0.7 

50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Rezervas         

Iš viso  50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 762 
=== S&D//7245 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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23 03 01 02 punktas — Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms trečiosiose valstybėse 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Rezervas         

Iš viso  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 388 
=== DEVE/5707 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 03 01 02 punktas — Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms trečiosiose valstybėse 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Rezervas         

Iš viso  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Pagrindimas: 

Išsaugoti humanitarinės pagalbos skyriuje numatytus mokėjimų asignavimus, bent jau tokio pat dydžio, kaip 

ir įsipareigojimų asignavimai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 386 
=== DEVE/5705 === 

Pateikė Vystymosi komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

23 03 02 02 punktas — Greitas ir veiksmingas reagavimas ištikus didelio masto nelaimei trečiosiose 

valstybėse  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

23 03 02 02 
4.0.12 

12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Rezervas         

Iš viso  12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Pagrindimas: 

Išsaugoti humanitarinės pagalbos skyriuje numatytus mokėjimų asignavimus, bent jau tokio pat dydžio, kaip 

ir įsipareigojimų asignavimai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 605 
=== I-D//7768 === 
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Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 15 01 punktas — Pensijos, invalidumo pašalpos ir išeitinės pašalpos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 15 01 
5.1.1 

1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Rezervas         

Iš viso  1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 606 
=== I-D//7769 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 15 02 punktas — Sveikatos draudimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 15 02 
5.1.1 

65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Rezervas         

Iš viso  65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 607 
=== I-D//7770 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 15 03 punktas — Pensijoms ir išmokoms taikomi korekciniai koeficientai ir patikslinimai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 15 03 
5.1.1 

77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Rezervas         

Iš viso  77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Pagrindimas: 

Europos Sąjungos pensijų ir pašalpų sistema yra visiškai nesąžininga. Nors piliečiams nustatomos griežto 

taupymo priemonės ir jų prašoma labai aukotis, Europos institucijos naudoja mokesčių mokėtojų pinigus, 

kad įgyvendintų diskriminacinę sistemą, pagal kurią numatytos privilegijos ir pranašumai, naudingi tik ES 

pareigūnams. Todėl prašome sumažinti asignavimus pagal šią biudžeto eilutę ir visapusiškai persvarstyti šią 
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sistemą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 608 
=== I-D//7771 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 16 01 punktas — Pensijos buvusiems Europos Parlamento nariams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 16 01 
5.1.1 

6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Rezervas         

Iš viso  6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 609 
=== I-D//7772 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 16 04 punktas — Buvusių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių pensijos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 16 04 
5.1.1 

10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Rezervas         

Iš viso  10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 537 
=== I-D//7700 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 01 01 straipsnis — Išlaidos Ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 01 01 
5.2.3X 

72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Rezervas         

Iš viso  72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 
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Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 546 
=== I-D//7709 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 01 01 straipsnis — Išlaidos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 01 01 
5.2.3X 

102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Rezervas         

Iš viso  102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 550 
=== I-D//7713 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 01 01 straipsnis — Išlaidos pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams, dirbantiems mobilumo ir 

transporto politikos srityje  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 01 01 
5.2.3X 

38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Rezervas         

Iš viso  38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 551 
=== I-D//7714 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 01 01 straipsnis — Ryšių tinklų, turinio ir technologijų politikos srities išlaidos pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 01 01 
5.2.3X 

45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Rezervas         

Iš viso  45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 552 
=== I-D//7715 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

11 01 01 straipsnis — Išlaidos jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

tarnautojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 01 01 
5.2.3X 

31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Rezervas         

Iš viso  31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 553 
=== I-D//7716 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 01 01 straipsnis — Išlaidos finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos politikos 

srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 01 01 
5.2.3X 

38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Rezervas         

Iš viso  38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 558 
=== I-D//7721 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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13 01 01 straipsnis — Išlaidos regioninės ir miestų politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 01 01 
5.2.3X 

66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Rezervas         

Iš viso  66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 562 
=== I-D//7725 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 01 01 straipsnis — Išlaidos švietimo ir kultūros politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 01 01 
5.2.3X 

49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Rezervas         

Iš viso  49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 565 
=== I-D//7728 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 01 01 straipsnis — Išlaidos komunikacijos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 01 01 
5.2.3X 

73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Rezervas         

Iš viso  73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 566 
=== I-D//7729 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 01 02 01 punktas — Išorės personalas — Centrinės būstinės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 01 02 01 
5.2.3X 

6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Rezervas         

Iš viso  6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 567 
=== I-D//7730 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 01 02 03 punktas — Išorės personalas — Komisijos atstovybės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 01 02 03 
5.2.3X 

17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Rezervas         

Iš viso  17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Pagrindimas: 

Pagrįsta prašyti dar šiek tiek sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 568 
=== I-D//7731 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 01 03 03 punktas — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos — Komisijos atstovybės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 01 03 03 
5.2.3X 

24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Rezervas         

Iš viso  24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Pagrindimas: 

ES pastatų politika yra neveiksminga ir neskaidri, dėl jos iššvaistyta daug mokesčių mokėtojų pinigų. Mūsų 

frakcija prašo atlikti išsamų šios srities patikrinimą ir sumažinti šią biudžeto eilutę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 571 
=== I-D//7734 === 
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Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 05 punktas — Europos viešosios erdvės 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 05 
5.2.3X 

1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas bendrosios informacijos teikimui piliečiams finansuoti ir konkrečiai apima Europos 

viešųjų erdvių (EVE) atidarymo ir valdymo išlaidas. Komisija, vadovaudamasi abiejų institucijų (Europos 

Parlamento ir Komisijos) interesais, rūpinasi su EVE susijusiais logistikos klausimais, įskaitant einamąsias 

išlaidas ir rangos pagrindu perkamų paslaugų organizavimą. Abi institucijos turi kartu administruoti EVE 

atsižvelgdamos į EVE administravimo ir veiklos vertinimo metinę ataskaitą, taip pat į ateinančių metų darbo 

programą. Abu tie dokumentai, kuriuos abi institucijos rengia kartu ir kurie kitais metais skirstant lėšas bus 

pagrindiniai elementai, Europos Parlamentui turi būti pateikti laiku, kad į juos būtų galima atsižvelgti 

vykdant biudžeto procedūrą. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

Su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygiu susijusi užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1). 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 575 
=== I-D//7738 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

17 01 01 straipsnis — Išlaidos sveikatos ir maisto saugos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 01 01 
5.2.3X 

76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Rezervas         

Iš viso  76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Pagrindimas: 
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Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 582 
=== I-D//7745 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

21 01 01 02 punktas — Išlaidos pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams — Sąjungos delegacijos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

21 01 01 02 
5.2.3X 

94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Rezervas         

Iš viso  94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 595 
=== I-D//7758 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

25 01 01 03 punktas — Institucijos narių atlyginimai, išmokos ir mokėjimai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

25 01 01 03 
5.2.3X 

10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Rezervas         

Iš viso  10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Pagrindimas: 

Nors piliečiams nustatomos griežto taupymo priemonės ir jų prašoma labai aukotis, Europos institucijos 

naudoja mokesčių mokėtojų pinigus, kad įgyvendintų diskriminacinę sistemą, pagal kurią numatytos 

privilegijos ir pranašumai, naudingi tik ES pareigūnams. Todėl prašome sumažinti asignavimus pagal šią 

biudžeto eilutę ir visapusiškai persvarstyti šią privilegijų sistemą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 596 
=== I-D//7759 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

25 01 02 03 punktas — Specialieji patarėjai 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

25 01 02 03 5.2.3X 980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti specialiųjų patarėjų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir 

institucijos mokamoms draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokoms. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos. 

Pagrindimas: 

Išbraukus šią biudžeto eilutę bus užkirstas kelias tolesniam mokesčių mokėtojų pinigų švaistymui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 597 
=== I-D//7760 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

25 01 03 straipsnis — Komisijos politikos koordinavimo ir teisinių konsultacijų politikos srities išlaidos 

informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

25 01 03 
5.2.3X 

13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Rezervas         

Iš viso  13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Pagrindimas: 

Galime dar labiau sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 148 
=== FEMM/6212 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 25 01 77 07 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 400 000 400 000 400 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Kitos DFP ir metinių biudžetų sudarymas labiau atsižvelgiant į lyčių aspektą 

vykdant poveikio lytims vertinimą 
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Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant užtikrinti pagrindines ES vertybes lyčių lygybės skatinimo srityje, būtina atlikti biudžeto poveikio 

lytims vertinimą, kad būtų išmatuotas būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos poveikis. 

Atlikus tokį vertinimą bus pateiktos tikslios prognozės, susijusios su pasiūlymo dėl biudžeto poveikiu lyčių 

nelygybei ir mergaičių bei moterų teisių užtikrinimui, ir bus išnagrinėti bei pasiūlyti konkretūs būdai jam 

restruktūrizuoti. 

ES nustatė, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra pagrindinė priemonė siekiant lyčių 

lygybės, ir yra parengti įvairūs metodai dėl to, kaip ES galėtų jį įgyvendinti (pvz., be kita ko, 2016 m. 

Europos lyčių lygybės instituto parengtas biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą vadovas). Tačiau 

ES nevykdė tikro savo esamų ar būsimų programų biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą. 

Išsamus poveikio lytims vertinimas yra itin svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti biudžeto sudarymo 

atsižvelgiant į lyčių aspektą metodą. 

Jau yra įvairių lygmenų valdžios institucijų Europos Sąjungoje, kurios sėkmingai taiko biudžeto 

sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą priemones, tobulindamos savo politiką, kuria siekiama šalinti 

daugybę veiksnių, darančių neigiamą poveikį moterims ir vyrams ir padedančių didinti pažeidžiamumą, 

diskriminaciją ir smurtą prieš moteris bei mergaites. Pavyzdžiui, Škotijos vyriausybė labai sėkmingai taiko 

lyčių aspekto vertinimus, kad jų politikos priemonės būtų labiau orientuotos į lyčių nelygybės problemos 

sprendimą. 

Taigi, siūlomas poveikio lytims vertinimas padės ES institucijoms priimti ir patobulinti politiką, kuria 

būtų prisidedama prie nelygybės mažinimo, taip pat būtų sudaromos sąlygos aptikti trūkstamas jungtis, 

siekiant kuo labiau padidinti lyčių aspekto integravimo ir tikslinių veiksmų poveikį būsimoje ES 

politikoje. 

Šie tikslai bus pasiekti vykdant šiuos veiksmus: 

– nustatant turimus pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis ir veiksmingo šių duomenų rinkimo 

trūkumus, siekiant prisidėti gerinant biudžetų analizę; 

– nustatant numatomą DFP išteklių paskirstymą atsižvelgiant į ES lyčių lygybės tikslus ir įvertinant 

tikėtiną jo poveikį moterims ir vyrams; 

— pasiūlant klausimus ir rodiklius atsižvelgiant į lyčių aspektą, siekiant juos įtraukti į DFP veikimo 

peržiūrą iki 2024 m., taip pat į biudžeto ciklo pabaigos 2027 m. vertinimą, kaip lyčių lygybė buvo 

integruota įgyvendinant DFP; 

— rengiant atitinkamus ir konkrečius pasiūlymus siekiant užtikrinti, kad DFP po jos laikotarpio vidurio 

peržiūros būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą. Tai apima pasiūlymus laikytis lyčių aspektu grindžiamo 

požiūrio sudarant metinius biudžetus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Bendrame pareiškime dėl lyčių aspekto integravimo, pridėtame prie 2014–2020 m. DFP, nurodyta, kad į 

metines biudžeto procedūras prireikus bus įtraukti lyčių aspektai. 

2019 m. EP tyrime dėl ES biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą nurodoma, kad nuo to laiko 

pažanga sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą yra nedidelė, jei jos iš vis būta. Be to, EP paragino 



 

 149 

ES institucijas „iš naujo įsipareigoti integruoti lyčių aspektą į būsimą DFP ir vykdyti veiksmingą tokio 

integravimo stebėseną“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 818 
=== S&D//7308 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 25 01 77 07 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 400 000 400 000 400 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Kitos DFP ir metinių biudžetų sudarymas labiau atsižvelgiant į lyčių aspektą 

vykdant poveikio lytims vertinimą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant užtikrinti pagrindines ES vertybes lyčių lygybės skatinimo srityje, būtina atlikti biudžeto poveikio 

lytims vertinimą, kad būtų išmatuotas būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos poveikis. 

Atlikus tokį vertinimą bus pateiktos tikslios prognozės, susijusios su pasiūlymo dėl biudžeto poveikiu lyčių 

nelygybei ir mergaičių bei moterų teisių užtikrinimui, ir bus išnagrinėti bei pasiūlyti konkretūs būdai jam 

restruktūrizuoti. 

ES nustatė, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra pagrindinė priemonė siekiant lyčių 

lygybės, ir yra parengti įvairūs metodai dėl to, kaip ES galėtų jį įgyvendinti (pvz., be kita ko, 2016 m. 

Europos lyčių lygybės instituto parengtas biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą vadovas). Tačiau 

ES nevykdė tikro savo esamų ar būsimų programų biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą. 

Išsamus poveikio lytims vertinimas yra itin svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti biudžeto sudarymo 

atsižvelgiant į lyčių aspektą metodą. 

Jau esama įvairių lygmenų valdžios institucijų Europos Sąjungoje, kurios sėkmingai taiko biudžeto 

sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą priemones, tobulindamos savo politiką, kuria siekiama šalinti 

daugybę veiksnių, darančių neigiamą poveikį moterims ir vyrams ir padedančių didinti pažeidžiamumą, 

diskriminaciją ir smurtą prieš moteris bei mergaites. Pavyzdžiui, Škotijos vyriausybė labai sėkmingai taiko 

lyčių aspekto vertinimus, kad jų politikos priemonės būtų labiau orientuotos į lyčių nelygybės problemos 

sprendimą. 

Taigi, siūlomas poveikio lytims vertinimas padės ES institucijoms priimti ir patobulinti politiką, kuria 

būtų prisidedama prie nelygybės mažinimo, taip pat būtų sudaromos sąlygos aptikti trūkstamas jungtis, 

siekiant kuo labiau padidinti lyčių aspekto integravimo ir tikslinių veiksmų poveikį būsimoje ES 

politikoje. 

Šie tikslai bus pasiekti vykdant šiuos veiksmus: 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Bendrame pareiškime dėl lyčių aspekto integravimo, pridėtame prie 2014–2020 m. DFP, nurodyta, kad į 

metines biudžeto procedūras prireikus bus įtraukti lyčių aspektai. 

2019 m. EP tyrime dėl ES biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą nurodoma, kad nuo to laiko 

pažanga sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą yra nedidelė, jei jos iš vis būta. Be to, EP paragino 

ES institucijas „iš naujo įsipareigoti integruoti lyčių aspektą į būsimą DFP ir vykdyti veiksmingą tokio 

integravimo stebėseną“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 598 
=== I-D//7761 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 01 straipsnis — Komisijos vykdomo administravimo politikos srities išlaidos pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 01 
5.2.3X 

174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Rezervas         

Iš viso  174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 599 
=== I-D//7762 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 09 straipsnis — Leidinių biuras 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 09 
5.2.3X 

104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Rezervas         

Iš viso  104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Pagrindimas: 

Galime dar labiau sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 600 
=== I-D//7763 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 22 02 punktas — Pastatų Briuselyje įsigijimas ir nuoma 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Rezervas         

Iš viso  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Pagrindimas: 

ES pastatų politika yra neveiksminga ir neskaidri, dėl jos iššvaistyta daug mokesčių mokėtojų pinigų. Mūsų 

frakcija prašo atlikti išsamų šios srities patikrinimą ir sumažinti šią biudžeto eilutę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 529 
=== ECR//7900 === 

Pateikė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 22 02 punktas — Pastatų Briuselyje įsigijimas ir nuoma 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Rezervas         

Iš viso  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Pagrindimas: 

Numatomos išlaidos pagal biudžeto eilutę dėl pastatų įsigijimo ir nuomos yra per didelės. Komisijai 

efektyviau valdant nekilnojamąjį turtą būtų galima sumažinti sąnaudas nuomai ir sutaupyti daug lėšų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 601 
=== I-D//7764 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 23 02 punktas — Pastatų Liuksemburge įsigijimas ir nuoma 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Rezervas         

Iš viso  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Pagrindimas: 

ES pastatų politika yra neveiksminga ir neskaidri, dėl jos iššvaistyta daug mokesčių mokėtojų pinigų. Mūsų 

frakcija prašo atlikti išsamų šios srities patikrinimą ir sumažinti šią biudžeto eilutę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 530 
=== ECR//7901 === 

Pateikė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

26 01 23 02 punktas — Pastatų Liuksemburge įsigijimas ir nuoma 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Rezervas         

Iš viso  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Pagrindimas: 

Numatomos išlaidos pagal biudžeto eilutę dėl pastatų įsigijimo ir nuomos yra per didelės. Komisijai 

efektyviau valdant nekilnojamąjį turtą būtų galima sumažinti sąnaudas nuomai ir sutaupyti daug lėšų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 251 
=== AFCO/6425 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 26 03 78 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

26 03 78 
5.2.XPPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Nuolatinio ES agentūrų tinklo biuro sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Atsižvelgiant į tai, kad visoje ES toliau steigiamos agentūros, ir į tai, kad tiek agentūroms, tiek 

institucijoms būtina gerinti informacijos sklaidą, būtų nepaprastai naudinga sukurti nuolatinį Agentūrų 

tinklo biurą Briuselyje bei aprūpinti jį derama infrastruktūra, žiniomis ir žmogiškaisiais ištekliais. Biuras 

piliečiams teiktų skaidrią ir patikimą informaciją bei kartu palaikytų horizontalaus pobūdžio ryšį su 

visomis ES institucijomis ir reikiamomis nacionalinėmis institucijomis. 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad visoje ES toliau steigiamos agentūros, ir į tai, kad tiek agentūroms, tiek institucijoms 

būtina gerinti informacijos sklaidą, būtų nepaprastai naudinga sukurti nuolatinį Agentūrų tinklo biurą 

Briuselyje bei aprūpinti jį derama infrastruktūra, žiniomis ir žmogiškaisiais ištekliais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 602 
=== I-D//7765 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

27 01 01 straipsnis — Išlaidos biudžeto politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

27 01 01 
5.2.3X 

50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Rezervas         

Iš viso  50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 603 
=== I-D//7766 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

29 01 01 straipsnis — Išlaidos statistikos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

29 01 01 
5.2.3X 

72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Rezervas         

Iš viso  72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 604 
=== I-D//7767 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

30 01 14 01 punktas — Išmokos darbuotojams, įtrauktiems į rezervą, išėjusiems į pensiją tarnybos 

interesais arba atleistiems iš tarnybos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

30 01 14 01 
5.2.3X 

6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Rezervas         

Iš viso  6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 610 
=== I-D//7773 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 01 straipsnis — Išlaidos kalbos tarnybų politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Rezervas         

Iš viso  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1061 
=== GUE//8225 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 01 straipsnis — Išlaidos kalbos tarnybų politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Rezervas         

Iš viso  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1062 
=== GUE//8226 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 02 01 punktas — Išorės personalas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 02 01 
5.2.3X 

12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Rezervas         

Iš viso  12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Pagrindimas: 
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Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1063 
=== GUE//8227 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 07 01 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 07 01 
5.2.3X 

16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Rezervas         

Iš viso  16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1064 
=== GUE//8228 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 07 02 punktas — Profesionali pagalba konferencijų vertėjams žodžiu 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 07 02 
5.2.3X 

384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso  384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1065 
=== GUE//8229 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 07 03 punktas — Vertimo žodžiu generalinio direktorato informacinių technologijų išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 07 03 
5.2.3X 

1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso  1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1066 
=== GUE//8230 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 08 01 punktas — Vertimo raštu išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 08 01 
5.2.3X 

11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Rezervas         

Iš viso  11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1067 
=== GUE//8231 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 08 02 punktas — Vertimo raštu generalinio direktorato veiklos rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 08 02 
5.2.3X 

1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1068 
=== GUE//8232 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

31 01 09 straipsnis — Institucijų bendradarbiavimas kalbos klausimais 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

31 01 09 
5.2.3X 

580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Rezervas         

Iš viso  580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Pagrindimas: 

Daugiakalbystė yra kultūrų ir kalbų įvairovės atspindys. Tai pamatinis principas, dėl kurio ES institucijų 

svarstymų turinys tampa prieinamesnis ir skaidresnis – taip užtikrinami demokratiniai procesai. Tačiau 

daugiakalbystei kyla grėsmė, kadangi dėl biudžeto apribojimų mažinamos vertimo raštu ir žodžiu tarnybos ir 

blogėja darbuotojų darbo sąlygos, vis dažniau naudojamasi išorės vertimo paslaugomis ir taip blogėja 

vertimų kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 611 
=== I-D//7774 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

32 01 01 straipsnis — Išlaidos energetikos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 01 01 
5.2.3X 

67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Rezervas         

Iš viso  67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Pagrindimas: 

Galime sumažinti šiai biudžeto eilutei skiriamus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 
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Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

32 01 07 straipsnis — Euratomo įnašas Euratomo tiekimo agentūros veiklai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 01 07 
1.1.32 

130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 614 
=== I-D//7777 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

33 01 01 straipsnis — Išlaidos teisingumo ir vartotojų reikalų politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 01 01 
5.2.3X 

44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Rezervas         

Iš viso  44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Pagrindimas: 

Šioje biudžeto eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 617 
=== I-D//7780 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

34 01 01 straipsnis — Išlaidos klimato politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 01 01 
5.2.3X 

20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Rezervas         

Iš viso  20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 
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Pagrindimas: 

Šioje eilutėje numatomos lėšos turėtų likti tokios pat kaip 2019 m. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1046 
=== GUE//8190 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

13 06 01 straipsnis — Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia 

gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika  

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 06 01 
9.0.3 

50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Rezervas         

Iš viso  50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Į šį straipsnį įrašomi asignavimai, susiję su Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimu 

valstybėse narėse įvykus didelėms ar regioninėms nelaimėms. Ši parama turėtų būti skiriama susijusioms 

valstybėms narėms įvykus gaivalinei nelaimei, nustačius teikiamos finansinės paramos panaudojimo terminą 

ir reikalavimą valstybėms pagalbos gavėjoms pagrįsti gautos paramos panaudojimą, atsižvelgiant į būtinybę 

panaudoti finansavimą kiek įmanoma greičiau.panaudojimą. Gauta pagalba, už kurią vėliau 

kompensuojama trečiųjų šalių mokėjimais, arba per didelė pagalba, nustatyta atlikus galutinį žalos 

įvertinimą, turėtų būti susigrąžinama. 

Įrašyti šį tekstą: 

Turi būti užtikrinta, kad ši parama būtų teikiama ir regioninių nelaimių atveju, atsižvelgiant į gaivalinių 

nelaimių, kaip antai sausros ir gaisro, specifiką Viduržemio jūros regione. 

Pataisyti tekstą taip: 

Išskyrus avansinį mokėjimą, asignavimų skyrimas bus atliekamas perkeliant asignavimus iš rezervo arba, jei 

rezerve nepakanka asignavimų, sudarant taisomąjį biudžetą, kartu su sprendimu dėl Europos Sąjungos 

solidarumo fondo lėšų panaudojimo. Asignavimai šiai biudžeto eilutei bus padidinti iš nutrauktai Europos 

gynybos pramonės plėtros programai (EGPPP) skirtų lėšų perskirstymo. 

Įrašyti šį tekstą: 

Antraštinė dalis ir skirsnis – 02 07 Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP), DFP 1. 

Pagrindimas: 

Šis straipsnis skirtas tam, kad į jį būtų įrašyti Europos Sąjungos solidarumo fondo mokėjimai, atliekami 

įvykus nelaimėms, atsižvelgiant į tai, kad jie gali pasirodyti akivaizdžiai nepakankami, atsižvelgiant į 2019 

m. statistinius duomenis. Pakeitimai taip pat reikalingi siekiant paspartinti Solidarumo fondo panaudojimą ir 

užtikrinti, kad šią paramą būtų galima panaudoti regioninių nelaimių atvejais. ES prioritetas turėtų būti 

užtikrinti taiką, solidarumą ir bendradarbiavimą tarp nepriklausomų valstybių, turinčių lygias teises. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 805 
=== S&D//7290 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 01 — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15       

AD 14  6  4  8 

AD 13  16  10  16 

AD 12  21  10  20 

AD 11  32  19  34 

AD 10  46  32  44 

AD 9  66  47  62 

AD 8  64  51  63 

AD 7  57  88  65 

AD 6  26  58  25 

AD 5 
 

14 

13 
 16  6 

AD Tarpinis skaičius 
 

348 

347 
 335  343 

AST 11       

AST 10      1 

AST 9  4  2  4 

AST 8  8  3  6 

AST 7  15  5  13 

AST 6  22  13  20 

AST 5  27  22  35 

AST 4  26  29  23 

AST 3  13  21  15 

AST 2 
 

2 

1 
 14  1 

AST 1       

AST Tarpinis skaičius 
 

117 

116 
 109  118 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 
skaičius 

      

Iš viso 
 

465 

463 
 444  461 

Bendra suma 465 

463 
444 461 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 807 
=== S&D//7292 === 
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Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 10 — Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) – Biuras 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) – Biuras 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1  1  1 

AD 10  2  1  1 

AD 9  2  2  2 

AD 8  2  1  1 

AD 7 
 

9 

2 
 2  4 

AD 6  2  3  2 

AD 5  1    1 

AD Tarpinis skaičius 
 

20 

13 
 11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4 
 

3 

1 
 2  1 

AST 3  3     

AST 2       

AST 1       

AST Tarpinis skaičius 
 

8 

3 
 3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 
skaičius 

      

Iš viso 
 

28 

16 
 14  16 

Bendra suma 28 

16 
14 16 

Pagrindimas: 

BEREC biuras buvo įsteigtas 2009 m., bet niekada nepasiekė minimalaus kritinio decentralizuotos agentūros 

dydžio. 2018 m. birželio 5 d. buvo pasiektas politinis susitarimas dėl BEREC reglamento, pagal kurį 

sustiprinamas BEREC biuro, kaip ES agentūros, vaidmuo, ir jam priskiriamos naujos užduotys, įskaitant 
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reguliavimo srities paramą BEREC ir IT sistemų ir duomenų bazių diegimą remiant skaitmeninę bendrąją 

rinką, kuri yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų. Naujoms užduotims reikia daugiau bei naujo profilio 

darbuotojų ir atitinkamų finansinių išteklių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 804 
=== S&D//7289 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 11 — Europos bankininkystės institucija (EBA) 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos bankininkystės institucija (EBI) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16  1  1  1 

AD 15  1  1  1 

AD 14  6  2  6 

AD 13  2  2  2 

AD 12  8  7  8 

AD 11  12  11  12 

AD 10  12  10  12 

AD 9  22  18  22 

AD 8  26  28  26 

AD 7 
 

21 

19 
 27  19 

AD 6 
 

23 

20 
 22  22 

AD 5 
 

19 

14 
 7  13 

AD Tarpinis skaičius 
 

153 

143 
 136  144 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6 
 

5 

3 
 3  3 

AST 5  4  3  4 

AST 4  2    2 

AST 3  1    1 

AST 2 
 

3 

1 
   1 

AST 1       

AST Tarpinis skaičius 
 

15 

11 
 6  11 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 

skaičius 
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Iš viso 
 

168 

154 
 142  155 

Bendra suma 168 

154 
142 155 

Pagrindimas: 

2019 m. balandžio mėn. buvo priimti iš dalies pakeisti Europos priežiūros institucijų steigimo reglamentai ir 

reglamentai dėl finansų rinkų. Naujoms EBI funkcijoms, kaip antai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijai, vykdyti reikės papildomų išteklių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 803 
=== S&D//7288 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 14 — Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14       

AD 13  3    1 

AD 12  3  4  3 

AD 11  5  1  5 

AD 10 
 

1 

3 
 2  1 

AD 9 
 

6 

8 
 7  6 

AD 8 
 

9 

8 
 8  10 

AD 7 
 

13 

8 
 6  7 

AD 6 
 

16 

14 
 13  12 

AD 5 
 

34 

6 
 10  9 

AD Tarpinis skaičius 
 

91 

59 
 52  55 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  2  2  2 

AST 4  6  3  6 

AST 3  3  7  3 

AST 2       

AST 1       

AST Tarpinis skaičius  12  12  12 

AST/SC 6       

AST/SC 5       
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AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 
skaičius 

      

Iš viso 
 

103 

71 
 64  67 

Bendra suma 103 

71 
64 67 

Pagrindimas: 

Reikia padidinti leistinų ACER pareigybių skaičių siekiant aprūpinti agentūrą darbuotojais, kurių reikia 

norint veiksmingai įgyvendinti reglamentus (ES) Nr. 1227/2011 (REMIT reglamentą) ir (ES) Nr. 347/2013 

(TEN-E reglamentą), taip pat atlikti jos išplėstas užduotis, susijusias su elektros energijos ir dujų tinklų 

kodeksų bei gairių įgyvendinimu ir jo stebėsena. Reikia padidinti ACER skirtas subsidijas siekiant padengti 

su papildomomis pareigybėmis susijusias išlaidas, taip pat reikia padidinti su REMIT reglamentu susijusių 

informacinėms technologijoms tenkančių išlaidų lygį, nes tai yra labai svarbu siekiant palaikyti saugų ACER 

REMIT informacinės sistemos eksploatavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 809 
=== S&D//7294 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Europos vaistų agentūra (EMA) 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos vaistų agentūra (EMA) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 
skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 
duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 
skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  8  6  7 

AD 13  12  11  11 

AD 12  44  42  43 

AD 11  47  43  43 

AD 10  44  41  43 

AD 9  46  45  43 

AD 8 
 

69 

66 
 59  59 

AD 7  75  65  65 

AD 6 
 

48 

45 
 23  23 

AD 5  2    25 

AD Tarpinis skaičius 
 

398 

390 
 338  365 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  8  5  7 

AST 8  19  16  16 

AST 7  15  22  22 

AST 6  15  39  27 

AST 5  39  43  35 
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AST 4  52  57  57 

AST 3  44  46  46 

AST 2    6  7 

AST 1       

AST Tarpinis skaičius  201  243  226 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 

skaičius 
      

Iš viso 
 

599 

591 
 581  591 

Bendra suma 599 

591 
581 591 

Pagrindimas: 

Reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų įsigaliojo 2019 m. sausio 28 d. Juo Europos vaistų 

agentūrai (EMA) pavedamos papildomos užduotys. EMA turėtų būti suteikta pakankamai žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių 2020 m., kad ji galėtų pasirengti įgyvendinti šias naujas užduotis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 479 
=== LIBE/5880 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 21 — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)  

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

1 

3 
 1  1 

AD 13 
 

6 

5 
 2  5 

AD 12 
 

12 

11 
 7  11 

AD 11 
 

16 

14 
 7  17 

AD 10 
 

27 

25 
 15  28 

AD 9 
 

68 

50 
 33  61 

AD 8 
 

93 

84 
 75  94 

AD 7  146  135  132 

AD 6 
 

230 

203 
 262  171 

AD 5 
 

25 

31 
 11  38 
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AD Tarpinis skaičius 
 

625 

573 
 549  559 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8  1    3 

AST 7  5  3  5 

AST 6  6  4  6 

AST 5  7  4  7 

AST 4  7  9  7 

AST 3  3    1 

AST 2  3  4  3 

AST 1       

AST Tarpinis skaičius  32  24  32 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 

skaičius 
      

Iš viso 
 

657 

605 
 573  591 

Bendra suma 657 

605 
573 591 

Pagrindimas: 

** 2019 M. RUGSĖJO 3 D. PATEIKTAS ŽODINIS PAKEITIMAS ** 

Reikia numatyti papildomus 66 operatyvinius darbuotojus, palyginti su 2019 m., Operacijų direktoratui (+ 

37 laikini etatai), IT sistemoms tvarkyti (+ 25 laikini etatai) ir valdymo bei administravimo tikslu (+ 4 laikini 

etatai). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 98 
=== ITRE/5125 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 03 — Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) 

Pataisyti pastabas taip: 

Pataisyti tekstą taip: 

Pareigų grupė ir lygis 

Europos inovacijųos ir technologijos institutas (EIT) 

2020 2019 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Užimtų pareigybių skaičius gruodžio 31 d. 

duomenimis 2018 

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 

skaičius 

Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 

AD 13       

AD 12  1    1 

AD 11  2  1   

AD 10  7  2  7 

AD 9  9  9  7 

AD 8 
 

12 

10 
 9  10 
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AD 7  7  7  9 

AD 6 
 

5 

3 
 10  5 

AD 5       

AD Tarpinis skaičius 
 

44 

40 
 38  40 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6       

AST 5  3  1  2 

AST 4  1  3  1 

AST 3  1  1  2 

AST 2       

AST 1       

AST Tarpinis skaičius  5  5  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Tarpinis 
skaičius 

      

Iš viso 
 

49 

45 
 43  45 

Bendra suma 49 

45 
43 45 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti tinkamą EIT veikimą reikia skirti daugiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Dėl šiuo metu 

vykstančios rimtos ES ekonomikos ir visuomenės pertvarkos, t. y. skaitmeninimo ir priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo, inovacijoms ir technologijoms tenka ypač svarbus vaidmuo. Taigi turime 

užtikrinti, kad žinių trikampis gerai veiktų ir kuo geriau bendradarbiautų. 


