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Pakeitimas 1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad Sąjungoje šiuo metu 

susidarė kelios ekstremalios situacijos, visų 

pirma precedento neturinti migracijos ir 

pabėgėlių krizė; yra įsitikinęs, kad reikia iš 

Sąjungos biudžeto skirti būtinus 

finansinius išteklius siekiant atitinkamai 

reaguoti į politinius sunkumus ir sudaryti 

sąlygas Sąjungai kuo skubiau prioriteto 

tvarka siekti rezultatų ir veiksmingai 

reaguoti į šias krizes; supranta, kad 

migracijos ir pabėgėlių krizė negali būti 

sureguliuota vien tik panaudojant 

finansinius išteklius ir kad reikalingas 

visapusiškas požiūris siekiant apimti jos 

vidinį ir išorinį aspektus; mano, kad 

ypatingomis aplinkybėmis reikia ypatingų 

priemonių ir kad reikia tvirto politinio 

įsipareigojimo šiam tikslui skirti naujų 

asignavimų; 

2. pabrėžia, kad Sąjungoje šiuo metu 

susidarė kelios ekstremalios situacijos, visų 

pirma precedento neturinti migracijos ir 

pabėgėlių krizė; yra įsitikinęs, kad reikia iš 

Sąjungos biudžeto skirti būtinus 

finansinius išteklius siekiant atitinkamai 

reaguoti į politinius sunkumus ir sudaryti 

sąlygas Sąjungai kuo skubiau prioriteto 

tvarka siekti rezultatų ir veiksmingai 

reaguoti į šias krizes; supranta, kad 

migracijos ir pabėgėlių krizė negali būti 

sureguliuota vien tik panaudojant 

finansinius išteklius ir kad reikalingas 

visapusiškas požiūris siekiant apimti jos 

vidinį ir išorinį aspektus; mano, kad 

ypatingomis aplinkybėmis reikia ypatingų 

priemonių ir kad reikia tvirto politinio 

įsipareigojimo šiam tikslui skirti naujų 

asignavimų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

kad solidarumas yra ES biudžeto 

pagrindinis principas; yra susirūpinęs dėl 

to, kad reaguojant į pabėgėlių krizę 

solidarumas valstybėse narėse pasireiškia 

nevienodai; prašo Komisijos pateikti 

pasiūlymą, kaip ES biudžetas galėtų 

paskatinti valstybes nares laikytis labiau 

subalansuoto požiūrio į solidarumą; 

Or. en 



 

AM\1076634LT.doc  PE570.904v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0298/2 

Pakeitimas 2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. primena, kad biudžeto projekte 

numatyta padidinti lėšas saugumo ir 

migracijos srityje, įskaitant 150 mln. EUR 

vertės programą, skirtą 40 000 asmenų, 

kuriems būtina tarptautinė apsauga, 

perkelti, taigi Komisijai teko viršyti 

viršutinę šios išlaidų kategorijos ribą 

124 mln. EUR ir pasiūlyti mobilizuoti 

atitinkamas lankstumo priemonės lėšas; 

teigiamai vertina tai, kad Taryba pritarė 

principui šiuo tikslu mobilizuoti lėšas pagal 

lankstumo priemonę; vis dėlto pažymi, kad 

siekiant reaguoti į pabėgėlių krizę 

reikalingas ilgalaikis finansavimo planas, ir 

mano, kad šį klausimą reikia spręsti taip 

pat persvarstant DFP; 

31. primena, kad biudžeto projekte 

numatyta padidinti lėšas saugumo ir 

migracijos srityje, įskaitant 150 mln. EUR 

vertės programą, skirtą 40 000 asmenų, 

kuriems būtina tarptautinė apsauga, 

perkelti, taigi Komisijai teko viršyti 

viršutinę šios išlaidų kategorijos ribą 

124 mln. EUR ir pasiūlyti mobilizuoti 

atitinkamas lankstumo priemonės lėšas; 

teigiamai vertina tai, kad Taryba pritarė 

principui šiuo tikslu mobilizuoti lėšas pagal 

lankstumo priemonę; vis dėlto pažymi, kad 

siekiant reaguoti į pabėgėlių krizę, taip pat 

sukurti paieškos ir gelbėjimo fondą, 
reikalingas ilgalaikis finansavimo planas, ir 

mano, kad šį klausimą reikia spręsti taip 

pat persvarstant DFP; 

Or. en 
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Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 
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Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

90. pakartoja, jog siekiant EP nariams 

suteikti tinkamą paramą, kad šie galėtų 

vykdyti savo parlamentinę veiklą, turi būti 

užtikrinta nauja akredituotų Parlamento 

narių padėjėjų ir vietinių padėjėjų 

pusiausvyra; atkreipia dėmesį į tai, kad 

generalinis sekretorius pateikė pasiūlymą 

Biurui, kaip siekti šio tikslo; apgailestauja 

dėl to, kad Biuras iki šiol nepriėmė 

sprendimo šiuo klausimu; mano, kad 

atliekant dabar galiojančių taisyklių 

persvarstymą turėtų būti atsižvelgiama į 

pereinamąjį laikotarpį; tikisi, kad galutinis 

sprendimas įsigalios vėliausiai 2016 m. 

liepos mėn., kai baigiasi pereinamasis 

laikotarpis; 

90. pažymi, kad šiuo metu rengiamos 

naujos taisyklės dėl Parlamento narių 

padėjėjų; pakartoja, jog siekiant EP 

nariams suteikti tinkamą paramą, kad šie 

galėtų vykdyti savo parlamentinę veiklą, 

turi būti užtikrinta nauja akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų ir vietinių 

padėjėjų pusiausvyra; todėl prašo 

generalinį sekretorių iki 2015 m. pabaigos 

pateikti Biurui pasiūlymą dėl sprendimo, į 

kurį, be kita ko, įtraukti šie klausimai:  

 – vietinių padėjėjų skaičiaus vienam EP 

nariui apribojimas atsižvelgiant į 

konkrečias EP nario įgaliojimų vykdymo 

sąlygas įvairiose valstybėse narėse; 

 – išmokų paskirstymo tarp vietinių ir 

akredituotų EP narių padėjėjų 

reglamentavimas; 

 – dabartinės vietinių padėjėjų atlyginimų 

aukščiausios ribos sistemos reformavimas 

siekiant ilguoju laikotarpiu labiau 

užtikrinti principo „vienodas užmokestis 

už vienodą darbą“ laikymąsi; 

 – minimalaus atlyginimo ir maksimalių 
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viršutinių ribų, taikomų vietinių padėjėjų 

atlyginimams skirtingose valstybėse 

narėse, nustatymas; 

 – akredituotų Parlamento narių padėjėjų 

statuto taikymas dabartiniams 

nacionalinių delegacijų darbuotojams; 

 ragina generalinį sekretorių imtis visų 

būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad 

EP nariams dirbantys stažuotojai turėtų 

teisę gauti pakankamą stipendiją ir jiems 

būtų suteikta socialinė apsauga ir kad šių 

taisyklių įgyvendinimą kontroliuotų 

Parlamento tarnybos; ragina generalinį 

sekretorių EP nariams ir jų padėjėjams 

numatyti privalomus mokymus pagarbos 

ir orumo klausimais; mano, kad atliekant 

dabar galiojančių taisyklių persvarstymą 

turėtų būti atsižvelgiama į pereinamąjį 

laikotarpį; ragina generalinį sekretorių ir 

Biurą Biudžeto komitetui kuo greičiau ir 

ne vėliau nei iki 2016 m. vasario mėn. 

pranešti apie persvarstytas taisykles, kad 

būtų galima laiku parengti 2017 

finansinių metų Parlamento sąmatas; 

tikisi, kad galutinis sprendimas įsigalios 

vėliausiai 2016 m. liepos mėn. 

Or. en 

 

 


