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25.4.2017 A8-0153/19 

Pakeitimas 19 

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 

111 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 111a. pažymi, kad 2015 m. Parlamento 

subsidijos Europos parlamentinei 

asociacijai suma sudarė 200 000 EUR, ir 

ragina generalinį sekretorių pateikti 

pasiūlymų dėl EP politikos, susijusios su 

šia subsidija, persvarstymo, atsižvelgiant į 

tai, kad ši Europos parlamentinė 

asociacija galėtų taip pat sėkmingai būti 

finansuojama savo narių įnašų lėšomis; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Pakeitimas 20 

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 

116 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

116. mano, jog EP narių įgaliojimų 

požiūriu labai svarbu, kad spausdintuvai 

liktų jų kabinetuose; atkreipia dėmesį į tai, 

kad pigios nepatentuotos kasetės gali lemti 

pavojingą išmetamų kietųjų dalelių kiekį ir 

žalą sveikatai; todėl ragina ITEC GD ir 

Infrastruktūros ir logistikos (INLO) GD 

imtis priemonių siekiant skatinti pirkti 

aplinką tausojančius spausdintuvus ir 

užtikrinti, kad būtų naudojamos tik 

originalios kasetės; 

116. mano, jog EP narių įgaliojimų 

požiūriu labai svarbu, kad spausdintuvai 

liktų jų kabinetuose; atkreipia dėmesį į tai, 

kad pigios nepatentuotos kasetės gali lemti 

pavojingą išmetamų kietųjų dalelių kiekį ir 

žalą sveikatai; todėl ragina ITEC GD ir 

Infrastruktūros ir logistikos (INLO) GD 

imtis priemonių siekiant skatinti pirkti 

aplinką tausojančius spausdintuvus ir 

užtikrinti, kad būtų naudojamos tik 

originalios kasetės, tuo pačiu EP nariams 

ir jų darbuotojams sudarant galimybes 

spausdintuvus įrengti strategiškai arti jų 

kabinetų, tačiau ne kabinetuose; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Pakeitimas 21 

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 

127 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

127. reiškia pasitenkinimą dėl jau 

pasiektos pažangos modernizuojant 

Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinį 

direktoratą, visų pirma susijusios su 

didesniu vertėjų žodžiu prieinamumu, šiek 

tiek išaugusiu vertėjų žodžiu darbo 

vertėjaujant valandų skaičiumi ir 

geresniu vertėjų žodžiu darbo krūvio 

paskirstymu; pažymi, kad statistinis 

skaičiavimo metodas buvo patikslintas ir 

kad dabar vidutinis vertėjų kabinose 

praleistų darbo valandų skaičius 

nustatomas neįtraukiant jokių metinių ir 

laikinojo nedarbingumo atostogų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Pakeitimas 22 

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 

141 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 141a. prašo generalinio sekretoriaus 

koordinuoti išsamią pažangos ataskaitą, 

susijusią su būtinais frakcijų vidaus 

kontrolės sistemų patobulinimais, nes 

nors visų pirma pačios frakcijos 

atsakingos už tai, kad būtų imamasi 

būtinų veiksmų, bet kokie pažeidimai šioje 

srityje kelia pavojų ir viso Parlamento 

reputacijai; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Pakeitimas 23 

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 

147 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

147. mano, kad verta išnagrinėti, ar 

dabartinė vidaus ir išorės kontrolės 

sistema turi trūkumų, trukdančių išvengti 

didelių pažeidimų; atkreipia dėmesį į išorės 

auditoriaus „Ernst & Young“ deklaracijas, 

kad jo auditais siekiama gauti pagrįstą 

patikinimą, jog metinėse finansinėse 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir 

kad subjektas laikėsi taisyklių ir 

reglamentų visa apimtimi, taip pat kad 

minėti auditai apėmė nuomonę 

pagrindžiančių įrodymų nagrinėjimą 

remiantis patikrinimais; tačiau pažymi, kad 

minėtas nagrinėjimas neapima galimai 

nesąžiningų ataskaitų ir dokumentų tyrimo, 

todėl pateikia tik gana ribotą supratimą 

apie nagrinėtą finansinę veiklą; 

147. mano, kad atsižvelgiant į tai, verta 

išnagrinėti visus dabartinės vidaus ir išorės 

kontrolės sistemos trūkumus, trukdančius 

išvengti didelių pažeidimų; atkreipia 

dėmesį į išorės auditoriaus „Ernst & 

Young“ deklaracijas, kad jo auditais 

siekiama gauti pagrįstą patikinimą, jog 

metinėse finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir kad subjektas 

laikėsi taisyklių ir reglamentų visa 

apimtimi, taip pat kad minėti auditai apėmė 

nuomonę pagrindžiančių įrodymų 

nagrinėjimą remiantis patikrinimais; tačiau 

pažymi, kad minėtas nagrinėjimas neapima 

galimai nesąžiningų ataskaitų ir dokumentų 

tyrimo, todėl pateikia tik gana ribotą 

supratimą apie nagrinėtą finansinę veiklą; 

Or. en 

 

 


