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20.4.2016 A8-0132/1 

Pakeitimas 1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. vis dėlto pažymi, kad 2014 m. vien 

Komiteto narių ir pakaitinių narių kelionių 

ir susitikimo išmokoms buvo išleista 

8 277 556 EUR, be to, dar 409 100 EUR 

buvo išleista darbuotojų komandiruotėms ir 

kelionių išlaidoms; mano, kad 

komandiruočių skaičius yra nepaprastai 

didelis (787), tą patį galima pasakyti apie 

narių kelionių ir susitikimų išmokoms 

skirtas išlaidas; mano, kad narių 

komandiruotės turėtų būti aiškiai aprašytos 

metinėje veiklos ataskaitoje (MVA), 

kurioje taip pat turi būti pateikiama 

išsami išlaidų bei sąnaudų ir naudos 

analizė; pabrėžia, kad nuorodos į narių 

komandiruotes yra neaiškios ir netikslios, 

be to, jose nepateikiama aiškių skaičių; 

ragina Komitetą visada į savo MVA 

įtraukti duomenis apie narių 

komandiruotes; 

8. vis dėlto pažymi, kad 2014 m. vien 

Komiteto narių ir pakaitinių narių kelionių 

ir susitikimo išmokoms buvo išleista 

8 277 556 EUR, be to, dar 409 100 EUR 

buvo išleista darbuotojų komandiruotėms ir 

kelionių išlaidoms; mano, kad narių 

komandiruotės turėtų būti aiškiai aprašytos 

metinėje veiklos ataskaitoje (MVA); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Pakeitimas 2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina kuo dažniau naudoti vaizdo 

konferencijas ir visas susijusias priemones, 

kurios padėtų iš esmės sumažinti išlaidas; 

nesupranta, kaip toks didelis 

komandiruočių į Graikiją ir Italiją skaičius 

(atitinkamai 77 ir 125) padeda kurti 

pridėtinę vertę šių šalių piliečiams arba 

kitiems Sąjungos piliečiams; 

14. ragina kuo dažniau naudoti vaizdo 

konferencijas ir visas susijusias priemones, 

kurios padėtų iš esmės sumažinti išlaidas; 

pažymi, kad 2014 m. buvo vykta į 

komandiruotes į Graikiją ir Italiją 

(atitinkamai 77 ir 125) siekiant organizuoti 

ir vykdyti posėdžius ES 

pirmininkaujančiose valstybėse narėse; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Pakeitimas 3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. teigiamai vertina Komiteto priimtą 

sprendimą, kuriuo nustatomos pranešimų 

apie pažeidimus taisyklės ir kuris įsigaliojo 

2016 m. sausio 1 d.; mano, kad šios 

taisyklės buvo įgyvendintos pernelyg vėlai; 

ragina Komitetą nedelsiant paskelbti šias 

taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą ir 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie šių taisyklių įgyvendinimo 

pažangą metinėje veiklos ataskaitoje; 

32. teigiamai vertina Komiteto priimtą 

sprendimą, kuriuo nustatomos pranešimų 

apie pažeidimus taisyklės1 ir kuris 

įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.; mano, kad 

šios taisyklės buvo įgyvendintos pernelyg 

vėlai; ragina Komitetą nedelsiant paskelbti 

šias taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą 

ir informuoti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančią instituciją apie šių taisyklių 

įgyvendinimo pažangą metinėje veiklos 

ataskaitoje; vis dėlto palankiai vertina 

Regionų komiteto glaudų 

bendradarbiavimą su Europos statistikos 

sistemos komitetu rengiant vidines 

informavimo apie pažeidimus taisykles, 

nes jie turi tam tikras bendras tarnybas ir 

darbuotojus; taip pat palankiai vertina tai, 

kad šios taisyklės yra taikomos atgaline 

data; 

__________________ __________________ 

1 2015 m. gruodžio 17 d. Regionų komiteto 

sprendimas Nr. 508/2015, kuriuo 

nustatomos pranešimų apie pažeidimus 

taisyklės. 

1 2015 m. gruodžio 17 d. Regionų komiteto 

sprendimas Nr. 508/2015, kuriuo 

nustatomos pranešimų apie pažeidimus 

taisyklės. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Pakeitimas 4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. pripažįsta, kad, Komiteto teigimu, 2014 

finansiniais metais nepasitaikė jokių 

interesų konfliktų situacijų; primygtinai 

ragina Komitetą paskelbti visų narių ir 

vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymus ir 

interesų deklaracijas, taip pat patvirtinti 

vidaus politiką ir aiškias taisykles, 

susijusias su interesų konfliktų prevencija 

ir valdymu ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, 

kaip nustatyta Komisijos paskelbtose 

gairėse; tikisi, kad Komitetas pateiks šiuos 

gyvenimo aprašymus, interesų deklaracijas 

ir taisykles Parlamentui iki 2016 m. 

birželio mėn. pabaigos; 

34. pripažįsta, kad, Komiteto teigimu, 2014 

finansiniais metais nepasitaikė jokių 

interesų konfliktų situacijų; primygtinai 

ragina Komitetą paskelbti visų narių 

gyvenimo aprašymus ir interesų 

deklaracijas, taip pat patvirtinti vidaus 

politiką ir aiškias taisykles, susijusias su 

interesų konfliktų prevencija ir valdymu ir 

„sukamųjų durų“ reiškiniu, kaip nustatyta 

Komisijos paskelbtose gairėse; tikisi, kad 

Komitetas pateiks šiuos gyvenimo 

aprašymus, interesų deklaracijas ir 

taisykles Parlamentui iki 2016 m. birželio 

mėn. pabaigos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Pakeitimas 5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas 

ir laimėjimus aktyviau įgyvendinant savo 

informavimo ir komunikacijos politiką; 

35. atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas 

ir laimėjimus aktyviau įgyvendinant savo 

informavimo ir komunikacijos politiką; 

ragina Komisiją stiprinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą siekiant pagerinti 

komunikaciją ir matomumą, taip pat 

sustiprinti šios institucijos narių 

dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu;  

 atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina bet 

kokias papildomas komiteto pastangas 

siekiant pagerinti informacijos teikimą, 

taigi ir skaidrumą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Pakeitimas 6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. daro išvadą, kad veiklos, kurią 

Komitetas 2014 m. vykdė remdamas 

Sąjungos politiką, sąrašas yra gana 

išsamus, tačiau kol kas praktiniai šios 

veiklos rezultatai yra apibūdinti neaiškiai 

ir netiksliai; ragina atlikti išsamią 

rezultatų SSGG analizę ir nustatyti 

konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, 

realius, per nustatytą laiką įvykdytinus 

(angl. SMART) Komiteto tikslų rodiklius, 

taip pat įvardyti įvairią tiesioginę naudą 

Sąjungos piliečiams, kuri turi būti gauta 

dėl Komiteto įgaliojimų ir veiklos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Pakeitimas 7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas 

2015/2160(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. daro išvadą, kad veiklos, kurią 

Komitetas 2014 m. vykdė remdamas 

Sąjungos politiką, sąrašas yra gana 

išsamus, tačiau kol kas praktiniai šios 

veiklos rezultatai yra apibūdinti neaiškiai ir 

netiksliai; ragina atlikti išsamią rezultatų 

SSGG analizę ir nustatyti konkrečius, 

išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per 

nustatytą laiką įvykdytinus 

(angl. SMART) Komiteto tikslų rodiklius, 

taip pat įvardyti įvairią tiesioginę naudą 

Sąjungos piliečiams, kuri turi būti gauta dėl 

Komiteto įgaliojimų ir veiklos; 

38. daro išvadą, kad nors veiklos, kurią 

Komitetas 2014 m. vykdė remdamas 

Sąjungos politiką, sąrašas yra gana 

išsamus, kol kas praktiniai šios veiklos 

rezultatai yra apibūdinti neaiškiai ir 

netiksliai; ragina Komitetą įvardyti 

tiesioginę naudą Sąjungos piliečiams, kuri 

turi būti gauta dėl Komiteto įgaliojimų 

įgyvendinimo ir veiklos, siekiant pagerinti 

ir optimizuoti jo praktinį poveikį; 

Or. en 

 

 


