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24.4.2017 A8-0153/6 

Pakeitimas 6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. todėl ragina Audito Rūmus 

apsvarstyti galimybę rengti daugiau 

specialių ataskaitų dėl konkrečių 

Parlamento veiklos sričių, pavyzdžiui, jo 

komunikacijos politikos ir jo vykdomo 

dotacijų Europos politinėms partijoms ir 

fondams valdymo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Pakeitimas 7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad, 

atsižvelgiant į šias aplinkybes, Parlamento 

atliktas darbas vykdant biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūrą suteikia galimybę 

išsamiau apsvarstyti Parlamento 

administracijos finansines ataskaitas; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad, 

atsižvelgiant į šias aplinkybes, Parlamento 

atliktas darbas vykdant biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūrą suteikia galimybę 

išsamiau apsvarstyti Parlamento 

administracijos finansines ataskaitas; 

ragina stiprinti vidaus kompetenciją 

sąskaitų ir audito klausimais, kad 

pranešėjai galėtų ja pasinaudoti rengdami 

savo pranešimus dėl biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Pakeitimas 8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. palankiai vertina didėjantį 

žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį 

Parlamentui ir jo administracijai; tačiau 

atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriems 

žurnalistams sunku gauti konkrečią jų 

ieškomą informaciją; pažymi, kad 

Parlamento ir jo administracijos veiklos 

skaidrumas yra labai svarbus institucijos 

teisėtumui užtikrinti ir kad turėtų būti 

pagerinta prieiga prie informacijos, visada 

laikantis asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančių taisyklių; 

39. palankiai vertina didėjantį 

žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį 

Parlamentui ir jo administracijai; tačiau 

konstatuoja, kad kai kuriems žurnalistams 

sunku gauti konkrečios informacijos, 

kurios jie ieško, ir tai, pavyzdžiui, 

akivaizdu teismo byloje, kurią 2016 m. 

lapkričio 13 d. iškėlė visų Sąjungos 

valstybių žurnalistai po to, kai 

Parlamentas atsisakė atskleisti duomenis 

apie EP narių išmokas; pažymi, kad 

Parlamento ir jo administracijos veiklos 

skaidrumas yra labai svarbus institucijos 

teisėtumui užtikrinti ir kad turėtų būti 

pagerinta prieiga prie informacijos, visada 

laikantis asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančių taisyklių; 

Or. en 



 

AM\1124070LT.docx  PE603.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

24.4.2017 A8-0153/9 

Pakeitimas 9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. ragina Biurą Parlamento interneto 

svetainėje kompiuterio skaitomu formatu 

skelbti svarbius dokumentus, kuriuos jam 

teikia generalinis sekretorius, nebent tai 

būtų neįmanoma padaryti dėl tuose 

dokumentuose esančios informacijos 

pobūdžio kaip, pavyzdžiui, asmens 

duomenų apsaugos atveju; 

40. ragina Biurą Parlamento interneto 

svetainėje kompiuterio skaitomu formatu 

skelbti svarbius dokumentus, kai tik juos 

teikia generalinis sekretorius, nebent tai 

būtų neįmanoma padaryti dėl tuose 

dokumentuose esančios informacijos 

pobūdžio, pavyzdžiui, asmens duomenų 

apsaugos atveju; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Pakeitimas 10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. dar kartą primena Parlamento 

poziciją dėl bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtų išmokų, kuri 

pateikiama 2014 m. rezoliucijos dėl 

Parlamento biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo 36–39 dalyse; atkreipia 

dėmesį į tai, kad jau įmanoma tiems EP 

nariams, kurie to pageidauja, reikalauti 

laikyti audito išlaidas tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, susijusiomis su 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtomis 

išmokomis; ragina Biurą išnagrinėti, ar 

būtų galima rasti ekonomiškai efektyvių 

būdų Parlamento administracijai atlikti EP 

narių išlaidų auditą, užuot pasikliovus 

išorės auditoriais; 

44. dar kartą primena Parlamento 

poziciją dėl bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtų išmokų, kuri 

pateikiama 2014 m. rezoliucijos dėl 

Parlamento biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo 39–41 dalyse; primygtinai 

ragina Biurą nedelsiant imtis veiksmų dėl 

tose dalyse išdėstytų rekomendacijų; 

mano, kad EP nariams turėtų būti 

privaloma viešai skelbti savo išlaidas, 

susijusias su bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirta išmoka; prašo Biuro 

nedelsiant imtis veiksmų siekiant šio 

tikslo; atkreipia dėmesį į tai, kad jau 

įmanoma tiems EP nariams, kurie to 

pageidauja, reikalauti padengti audito 

išlaidas kaip tinkamas finansuoti 

sąnaudas, susijusias su bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtomis 

išmokomis; ragina Biurą išnagrinėti, ar 

būtų galima rasti ekonomiškai efektyvių 

būdų Parlamento administracijai atlikti EP 

narių išlaidų auditą, užuot pasikliovus 

išorės auditoriais; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Pakeitimas 11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. atkreipia dėmesį į menką EP narių 

informuotumo lygį apie galimybę grąžinti 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos perteklių; prašo generalinio 

sekretoriaus prioritetine tvarka paskelbti 

informaciją apie šią galimybę; primygtinai 

ragina EP narius kadencijos pabaigoje 

grąžinti perteklių; 

45. atkreipia dėmesį į menką EP narių 

informuotumo lygį apie galimybę grąžinti 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos perteklių; primena EP nariams, 

kad bendroms išlaidoms kompensuoti 

skirta išmoka nėra papildomas asmens 

atlyginimas; prašo generalinio sekretoriaus 

prioritetine tvarka paskelbti informaciją 

apie šią galimybę; primygtinai ragina EP 

narius kadencijos pabaigoje grąžinti 

perteklių; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Pakeitimas 12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2016/2152(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. taip pat ragina generalinį sekretorių 

tiems EP nariams, kurie savo asmeninėse 

interneto svetainėse norėtų paskelbti 

informaciją apie visų kitų Parlamento 

išmokų jiems mokėjimus, pateikti 

atitinkamus duomenų rinkinius, kuriuos 

būtų paprasta toliau tvarkyti; 

46. taip pat ragina generalinį sekretorių 

tiems EP nariams, kurie norėtų paskelbti 

informaciją apie Parlamento jiems 

mokamas bet kokias kitas išmokas, 

pateikti tinkamus duomenis, kuriuos būtų 

paprasta iš naujo analizuoti ir kuriuos 

apibendrintus būtų galima paskelbti 

Parlamento interneto svetainėje; 

Or. en 

 

 


