
 

AM\1076638LT.doc  PE570.904v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.10.2015 A8-0298/22 

Pakeitimas 22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

28 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28b. dar kartą pabrėžia, kad nei BŽŪP 

skirti asignavimai, nei jokie kiti biudžeto 

asignavimai neturėtų būti naudojami 

mirtinų bulių kovų veiklai finansuoti; 

primena, kad teikiant tokį finansavimą 

aiškiai pažeidžiama Europos konvencija 

dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos 

(Tarybos direktyva 98/58/EB); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Pakeitimas 23 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. galiausiai nusprendžia lėšas 

agentūroms, vykdančioms su migracija 

susijusias užduotis, iš viso padidinti 

26 mln. EUR, o labiausiai – 12 mln. EUR 

daugiau nei biudžeto projekte – padidinti 

Europos prieglobsčio paramos biurui 

(EASO) skiriamas lėšas; primena, kad, 

įgyvendinant laikinąsias priemones 

tarptautinės apsaugos srityje, ESAO atlieka 

pagrindinį koordinavimo vaidmenį ir vis 

dažniau jam tenka teikti pagalbą 

atitinkamoms valstybėms narėms; 

34. be to, priima sprendimą lėšas, kurios 

skiriamos su migracija susijusias užduotis 

vykdančioms agentūroms, iš viso padidinti 

26 mln. EUR, o Europos prieglobsčio 

paramos biurui (EASO) skiriamas lėšas 

padidinti daugiausia – 12 mln. EUR 

daugiau nei numatyta biudžeto projekte; 

primena, kad, įgyvendinant laikinąsias 

priemones tarptautinės apsaugos srityje, šis 

biuras atlieka pagrindinį koordinavimo 

vaidmenį ir jam vis dažniau tenka teikti 

pagalbą atitinkamoms valstybėms narėms; 

ragina numatyti priemones, kuriomis būtų 

stiprinama FRONTEX Pagrindinių teisių 

tarnyba; 

Or. en 



 

AM\1076638LT.doc  PE570.904v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0298/24 

Pakeitimas 24 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71a. ragina Europos Parlamento 

generalinį sekretorių per derybas dėl 

2017 m. biudžeto pateikti išsamų planą, 

kaip sutaupyti dar daugiau lėšų arba kaip 

gauti pajamų srityse, kurios apima 

automobilių stovėjimo aikšteles, 

automobilių parką ir energijos vartojimą, 

bet jomis neapsiriboja; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Pakeitimas 25 

Monika Vana 

Verts/ALE 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 

71 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71b. mano, kad netinkama Parlamento 

narių padėjėjų išlaidas didinti 10 026 500 

EUR; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Pakeitimas 26 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį 

skaidrumą, susijusį su EP narių 

bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirta 

išmoka; ragina Parlamento biurą parengti 

aiškesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias 

galima padengti iš šios išmokos, taisykles 

nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui; 

97. kartoja, kad reikia užtikrinti didesnį 

skaidrumą, susijusį su išmoka, skirta EP 

narių bendrosioms išlaidoms kompensuoti; 

ragina Parlamento biurą parengti aiškesnes 

atskaitomybės už išlaidas, kurias galima 

padengti iš šios išmokos, taisykles 

nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui; 

mano, kad šios taisyklės galėtų apimti, 

pirmiausia, prievolę viešai skelbti 

užregistruotas išlaidas, o antruoju etapu 

reiktų rotacijos tvarka pradėti vykdyti 

patikras; be to, mano, kad, atsižvelgiant į 

numatomas santaupas dabartinių 

bendrųjų išlaidų apmokėjimo srityje, tokia 

sistema, pagal kurią vadinamasis piliečių 

kabinetinis auditas derinamas su nedidele 

Europos Parlamento vykdoma priežiūra, 

galėtų būti parengta taip, kad būtų 

veiksminga ir nedarytų įtakos biudžetui, 

taip užtikrinant būtiną skaidrumą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Pakeitimas 27 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

98 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 98a. mano, kad vidutinės trukmės 

laikotarpiu reikėtų persvarstyti EP narių 

statutą siekiant susitarti dėl nemažų 

santaupų; 

Or. en 

 

 


