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21.4.2016 A8-0135/58 

Pakeitimas 58 

Markus Pieper 

PPE frakcijos vardu 

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; 

33. pažymi, kad buvo sunku atskirti 

Pirmininko politinę veiklą nuo pasirengimo 

būnant pirmuoju sąraše įrašytu kandidatu 

(vok. Spitzenkandidat) vadovauti jo partijai 

per 2014 m. rinkimus į Europos 

Parlamentą, taip pat sunku buvo atskirti ir 

kitų sąrašo pradžioje įrašytų kandidatų 

veiklą; 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; 

Or. en 



 

AM\1092943LT.doc  PE579.921v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.4.2016 A8-0135/59 

Pakeitimas 59 

Markus Pieper 

PPE frakcijos vardu 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Pakeitimas 60 

Markus Pieper 

PPE frakcijos vardu 

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 

patvirtinimo, 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. 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Pakeitimas 61 

Markus Pieper 

PPE frakcijos vardu 

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 

122 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

122. kritiškai vertina tai, kad oficiali 

„Twitter“ paskyra „President of the 

European Parliament“ virto asmeninės 

kampanijos priemone, nukreipiančia į 

partijos interneto svetainę; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


