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24.4.2017 A8-0153/13 

Pakeitimas 13 

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 

48 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Parlamento interneto svetainėje pateikiami 

įvairūs dokumentai, susiję su sprendimais 

dėl Europos politinių partijų ir Europos 

politinių fondų pripažinimo, ir išsamūs 

duomenys, susiję su galutinės jų 

finansavimo sumos nustatymu; ragina 

Parlamentą prašyti, kad Komisija pateiktų 

pasiūlymą dėl dabartinio Sąjungos teisės 

akto dėl Europos politinių partijų ir 

Europos politinių fondų statuto ir 

finansavimo10 persvarstymo, įskaitant 

griežtesnius Europos politinių fondų 

steigimo reikalavimus, siekiant užkirsti 

kelią piktnaudžiavimo atvejams; 

48. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Parlamento interneto svetainėje pateikiami 

įvairūs dokumentai, susiję su sprendimais 

dėl Europos politinių partijų ir Europos 

politinių fondų pripažinimo, ir išsamūs 

duomenys, susiję su galutinės jų 

finansavimo sumos nustatymu; ragina 

Parlamentą prašyti, kad Komisija pateiktų 

pasiūlymą dėl dabartinio Sąjungos teisės 

akto dėl Europos politinių partijų ir 

Europos politinių fondų statuto ir 

finansavimo10 persvarstymo, įskaitant 

griežtesnius Europos politinių partijų ir 

fondų steigimo reikalavimus, siekiant 

užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams; 

_________________ _________________ 

10 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų 

ir Europos politinių fondų statuto ir 

finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1). 

10 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų 

ir Europos politinių fondų statuto ir 

finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Pakeitimas 14 

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 

51 dalies įžanginė dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. yra susirūpinęs dėl to, kad gali 

reikėti toliau tobulinti dabar galiojantį EP 

narių elgesio kodeksą, kad būtų išvengta 

interesų konfliktų, ypatingą dėmesį 

skiriant: 

51. yra susirūpinęs dėl to, kad reikia 

toliau tobulinti dabar galiojantį EP narių 

elgesio kodeksą, kad būtų išvengta interesų 

konfliktų, ir ragina Biurą šioje srityje 

imtis reikalingų priemonių, ypatingą 

dėmesį skiriant: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Pakeitimas 15 

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 

63 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. pažymi, kad per minėtą apklausą 

gauta labai mažai atsakymų – tik 18 proc. 

Parlamentą sudarančių narių, o tai atitinka 

137 EP narius iš visų frakcijų ir valstybių 

narių ir kad daugiau kaip 90 proc. šių EP 

narių žinojo apie LUX kino 

apdovanojimą, 75 proc. jų teisingai 

suprato jo tikslą ir daugiau nei 80 proc. 

LUX kino apdovanojimą vertina 

teigiamai; 

63. pažymi, kad per minėtą apklausą 

gauta labai mažai atsakymų – tik 18 proc. 

Parlamentą sudarančių narių, o tai atitinka 

137 EP narius iš visų frakcijų ir valstybių 

narių; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Pakeitimas 16 

Dennis de Jong 

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 

70 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. teigiamai vertina Komisijos 

sprendimą kasmet skirti 800 000 EUR 

įnašą Europos istorijos namų veiklos 

išlaidoms finansuoti; vis dėlto mano, kad 

Komisija turėtų finansuoti gerokai didesnę 

numatomų metinių veiklos išlaidų dalį; 

70. teigiamai vertina Komisijos 

sprendimą kasmet skirti 800 000 EUR 

įnašą Europos istorijos namų veiklos 

išlaidoms finansuoti; vis dėlto mano, kad 

Komisija turėtų finansuoti gerokai didesnę 

numatomų metinių veiklos išlaidų dalį; taip 

pat, atsižvelgdamas į tikimąsi 

Parlamentariumo ir Europos istorijos 

namų lankytojų skaičių ir į ekonominę 

naudą, kurią jie gali teikti Briuselio 

savivaldybėms, prašo Biuro parengti 

dialogą su vietos valdžios institucijomis, 

siekiant sužinoti, kaip šios valdžios 

institucijos gali prisidėti prie šių įstaigų 

finansavimo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Pakeitimas 17 

Dennis de Jong 

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 

88 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. yra susirūpinęs dėl įtariamos 

praktikos, kai EP nariai neteisėtai 

įpareigoja akredituotus padėjėjus vykti į 

komandiruotes, pirmiausia į Strasbūrą, be 

komandiruočių įsakymų, komandiruočių 

išmokų ar tiesiog be išmokų kelionei; 

laikosi nuomonės, kad taikant tokią 

praktiką sudaromos galimybės 

piktnaudžiauti: kai akredituoti Parlamento 

narių padėjėjai keliauja be įsakymo dėl 

komandiruotės jie ne tik turi savo lėšomis 

padengti išlaidas, tačiau negalioja ir jų 

darbo vietoje taikomas draudimas; ragina 

Biurą užtikrinti, kad Tarnybos nuostatai 

būtų tinkamai įgyvendinami ir kad 

taisykles pažeidžiantiems EP nariams būtų 

taikomos nuobaudos; 

88. yra susirūpinęs dėl įtariamos 

praktikos, kai EP nariai įpareigoja 

akredituotus padėjėjus vykti į 

komandiruotes, pirmiausia į Strasbūrą, be 

komandiruočių įsakymų, komandiruočių 

išmokų ar tiesiog be išmokų kelionei; 

laikosi nuomonės, kad taikant tokią 

praktiką sudaromos galimybės 

piktnaudžiauti: kai akredituoti Parlamento 

narių padėjėjai keliauja be įsakymo dėl 

komandiruotės jie ne tik turi savo lėšomis 

padengti išlaidas, tačiau negalioja ir jų 

darbo vietoje taikomas draudimas; ragina 

Biurą užtikrinti, kad Tarnybos nuostatai 

būtų tinkamai įgyvendinami ir kad 

taisykles pažeidžiantiems EP nariams būtų 

taikomos nuobaudos; 

Or. en 

 


