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20.4.2016 A8-0135/35 

Pakeitimas 35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 60a. ragina Biurą suteikti 

pageidaujantiems nariams techninę 

galimybę skelbti savo darbotvarkes ir ypač 

savo susitikimus su lobistais savo 

oficialiose svetainėse; 

Or. en 
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 LT 

 

20.4.2016 A8-0135/36 

Pakeitimas 36 

Markus Pieper 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. kritiškai vertina tai, kad bendros 

sąnaudos LUX premijai 2014 m. pasiekė 

585 311 mln. EUR (2013 m. – 448 000 

EUR; 2012 m. – 434 421 EUR); labai 

apgailestauja, kad dar nėra informuotumo 

apie LUX premiją ir jos poveikio tyrimo, 

prašyto 2013 m. biudžeto įvykdymo 

ataskaitoje, rezultatų; ragina  iki 2016 m. 

gegužės mėn. vidurio pateikti visuomenei 

šio tyrimo rezultatus ir oficialiai pristatyti 

minėtus rezultatus Parlamento Biudžeto 

kontrolės komitetui; 

69. pažymi, kad išlaidos dėl LUX kino 

apdovanojimo 2014 m. sudarė 

391 506 EUR, o tai yra gerokai mažiau nei 

ankstesniais metais (2013 m.: 

448 000 EUR; 2012 m.: 434 421 EUR), ir 

jos apėmė oficialią atranką, konkursą, 

įskaitant subtitravimą į 24 oficialias 

Europos Sąjungos kalbas ir spausdinimą, 

susijusį su filmų peržiūra visose 28 

valstybėse narėse, ir apdovanojimų 

ceremoniją; 

 primena, jog reklamuojant ir viešinant 

LUX kino apdovanojimą, taip pat 

Sacharovo premiją ir moterų teises 

siekiama parodyti, kad Parlamentas 

įsipareigojęs puoselėti tokias visuotines 

vertybes, kaip žmogaus teisės ir 

solidarumas, bei kultūrų ir kalbų 

įvairovę; 

 labai apgailestauja, kad dar nėra 

informuotumo apie LUX premiją ir jos 

poveikio tyrimo, prašyto 2013 m. biudžeto 

įvykdymo ataskaitoje, rezultatų; ragina iki 

2016 m. gegužės mėn. vidurio pateikti 

visuomenei šio tyrimo rezultatus ir 

oficialiai pristatyti minėtus rezultatus 

Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Pakeitimas 37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 32a. atkreipia dėmesį į tai, kad pirmą 

kartą rinkimų į Europos Parlamentą 

istorijoje Europos politinės partijos 

susitarė, kad laimėjusi šalis turėtų paskirti 

kandidatą į Europos Komisijos 

pirmininko pareigas. Palankiai vertina 

tai, kad pagal naują „Spitzenkandidaten“ 

procedūrą siekiama išspręsti rinkimų į 

Europos Komisijos pirmininkus 

demokratijos trūkumo klausimą ir kad 

akivaizdžiai padidintas Europos 

Parlamento, kaip pagrindinės 

demokratinės institucijos, vaidmens 

matomumas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Pakeitimas 38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. pažymi, kad buvo sunku atskirti 

Pirmininko politinę veiklą nuo 

pasirengimo būnant pirmuoju sąraše 

įrašytu kandidatu (vok. Spitzenkandidat) 

vadovauti Europos socialistų partijai per 

2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą; 

mano, kad šie du vaidmenys nebuvo 

aiškiai atskirti; ragina aiškiai atskirti 

pareigas einančių asmenų funkcijas ir 

Europos Parlamento rinkimų kampanijų 

kandidatų veiklą; apgailestauja, kad bent 

netiesiogiai Parlamento darbuotojai 

naudojami padedant rengti rinkimų 

kampaniją, ir reikalauja imtis veiksmų 

siekiant užtikrinti, kad ateityje tokia 

praktika nepasikartotų; šiuo atžvilgiu 

apgailestauja, kad Pirmininkas Europos 

Parlamento pirmininko „Twitter“ profilį 

pavertė savo asmeniniu profiliu ir 

panaudojo jį kampanijoje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Pakeitimas 39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. džiaugiasi, kad, atsakant į klausimyną, 

susijusį su 2014 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu, pateiktas Pirmininko 

komandiruočių per pirmuosius šešis 

rinkimų metų mėnesius sąrašas; norėtų 

paprašyti papildomos informacijos apie 

transportą, kuriuo naudojosi Pirmininkas, 

vykdamas iš Briuselio į šiuos posėdžius, 

taip pat apie tai, ar būta ir privačių 

užsakomųjų skrydžių; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Pakeitimas 40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. džiaugiasi, kad, atsakant į klausimyną, 

susijusį su 2014 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu, pateiktas Pirmininko 

komandiruočių per pirmuosius šešis 

rinkimų metų mėnesius sąrašas; norėtų 

paprašyti papildomos informacijos apie 

transportą, kuriuo naudojosi Pirmininkas, 

vykdamas iš Briuselio į šiuos posėdžius, 

taip pat apie tai, ar būta ir privačių 

užsakomųjų skrydžių; 

35. džiaugiasi, kad, atsakant į klausimyną, 

susijusį su 2014 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu, pateiktas Pirmininko 

komandiruočių per pirmuosius šešis 

rinkimų metų mėnesius sąrašas; palankiai 

vertina papildomą informaciją apie 

transportą, kuriuo naudojosi Pirmininkas, 

vykdamas iš Briuselio į šiuos posėdžius, 

taip pat išsamesnę informaciją apie 

užsakomąjį skrydį į Lioną siekiant 

užtikrinti Europos Parlamento 

Pirmininko dalyvavimą žydų vaikų 

pirmųjų deportacijų iš Izieu į Aušvicą 70-

ųjų metinių paminėjime. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Pakeitimas 41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. pažymi, kad laikotarpiu nuo sausio 

22 d. iki balandžio 18 d. Pirmininkas vyko 

į oficialias tarptautines komandiruotes, 

kurių metu dažniausiai susitiko su 

vyriausybių atstovais ir pareigūnais, 

susijusiais su socialistų partijomis ir 

organizacijomis; ragina pateikti daugiau 

informacijos šiuo klausimu; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Pakeitimas 42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. pažymi, kad laikotarpiu nuo sausio 

22 d. iki balandžio 18 d. Pirmininkas vyko 

į oficialias tarptautines komandiruotes, 

kurių metu dažniausiai susitiko su 

vyriausybių atstovais ir pareigūnais, 

susijusiais su socialistų partijomis ir 

organizacijomis; ragina pateikti daugiau 

informacijos šiuo klausimu; 

36. pažymi, kad laikotarpiu nuo sausio 

22 d. iki balandžio 18 d. Pirmininkas vyko 

į oficialias tarptautines komandiruotes; 

ragina pateikti daugiau informacijos, 

susijusios su panašia kitų EP narių veikla, 

kurie veikė kaip pagrindiniai kandidatai 

(vok. Spitzenkandidat); 

Or. en 



 

AM\1092841LT.doc  PE579.921v01-00 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Pakeitimas 43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. primena savo rezoliuciją dėl 2012 

finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo10, kurioje prašoma pateikti 

išsamią informaciją „apie tai, kaip 

Pirmininkas, būdamas politiškai 

nešališkas veikėjas, atskyrė savo einamas 

pareigas nuo pasirengimo būti pirmuoju 

socialdemokratų partijos rinkimų į 

Europos Parlamentą kandidatų sąraše, 

ypač turint mintyje jo kabineto bei 

Parlamento informacijos biurų 

darbuotojus ir kelionės išlaidas“ (51 

dalis); 

Išbraukta. 

____________________  

10 2014 m. balandžio 16 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių 

metų bendrojo biudžeto, I skirsnis – 

Europos Parlamentas, įvykdymo 

patvirtinimo dalį (OL L 266, 2014 9 5, 

p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Pakeitimas 44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. primena savo rezoliuciją dėl 2012 

finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo10, kurioje prašoma pateikti 

išsamią informaciją „apie tai, kaip 

Pirmininkas, būdamas politiškai 

nešališkas veikėjas, atskyrė savo einamas 

pareigas nuo pasirengimo būti pirmuoju 

socialdemokratų partijos rinkimų į 

Europos Parlamentą kandidatų sąraše, 

ypač turint mintyje jo kabineto bei 

Parlamento informacijos biurų 

darbuotojus ir kelionės išlaidas“ (51 

dalis); 

38. apgailestauja dėl to, kad vieną mėnesį 

prieš 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimus buvo naudojamasi 2012 m. 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

siekiant politinės naudos; primena, kad, 

siekiant susigrąžinti piliečių pasitikėjimą 

ES institucijomis, Sąjungos finansinių 

interesų apsauga turėtų būti kiek 

įmanoma griežtesnė ir nešališka ir turėtų 

vengti kampanijos konfrontacijos; 

_______________________  

10 2014 m. balandžio 16 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių 

metų bendrojo biudžeto, I skirsnis – 

Europos Parlamentas, įvykdymo 

patvirtinimo dalį (OL L 266, 2014 9 5, 

p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Pakeitimas 45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. primena savo rezoliuciją dėl 2012 

finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo10, kurioje prašoma pateikti 

išsamią informaciją „apie tai, kaip 

Pirmininkas, būdamas politiškai nešališkas 

veikėjas, atskyrė savo einamas pareigas 

nuo pasirengimo būti pirmuoju 

socialdemokratų partijos rinkimų į Europos 

Parlamentą kandidatų sąraše, ypač turint 

mintyje jo kabineto bei Parlamento 

informacijos biurų darbuotojus ir kelionės 

išlaidas“ (51 dalis); 

38. palankiai vertina visą laiku gautą 

informaciją, iš kurios aišku, „kaip 

Pirmininkas, būdamas politiškai nešališkas 

veikėjas, atskyrė savo einamas pareigas 

nuo pasirengimo būti pirmuoju 

socialdemokratų partijos rinkimų į Europos 

Parlamentą kandidatų sąraše, ypač turint 

mintyje jo kabineto bei Parlamento 

informacijos biurų darbuotojus ir kelionės 

išlaidas“ (51 dalis); ragina pateikti tokio 

pat lygio informaciją apie visus 

pagrindinius kandidatus 2014 m. ES 

rinkimuose. 

__________________  

10 2014 m. balandžio 16 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių 

metų bendrojo biudžeto, I skirsnis – 

Europos Parlamentas, įvykdymo 

patvirtinimo dalį (OL L 266, 2014 9 5, 

p. 3). 

 

Or. en 

 

 


