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24.4.2017 A8-0153/24 

Pakeitimas 24 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41 a. primena Parlamento nariams 

pareigą nedelsiant pranešti 

administracijai apie bet kokius 

pasikeitimus savo interesų deklaracijoje; 

apgailestauja, kad Parlamento narių CV 

ir interesų deklaracijos paskelbtos 

Parlamento interneto svetainėje labai 

vėlai; mano, kad Parlamento narių 

interesų deklaracijos turėtų būti 

skelbiamos kompiuterio skaitomu 

formatu; laikosi nuomonės, kad ad hoc 

Etikos patariamasis komitetas turėtų 

skaidriau vykdyti savo veiklą; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Pakeitimas 25 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 2 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

- lobistinei veiklai, orientuotai į 

Europos institucijas, kurią vykdo buvę EP 

nariai tuo metu, kai jie turi teisę gauti 

pereinamojo laikotarpio išmoką, 

- buvusių EP narių veiklos 

pertraukos laikotarpiui, per kurį jie turi 

teisę gauti pereinamojo laikotarpio išmoką, 

kartu dalyvaudami į Europos institucijas 

nukreiptoje lobistinėje veikloje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Pakeitimas 26 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. palankiai vertina tai, kad 

generalinių direktorių lyčių pusiausvyra 

pagerėjo nuo 18,2 proc. / 81,8 proc. 

2014 m. iki 33,3 proc. / 66,7 proc. 2015 m., 

tačiau pažymi, kad direktorių lyčių 

pusiausvyra sumažėjo nuo 

34 proc. / 66 proc. 2014 m. iki 

31,1 proc. / 68,9 proc. 2015 m.; pažymi, 

kad skyrių vadovų lyčių pusiausvyra ir 

toliau gerėjo nuo 30 proc. / 70 proc. 

2014 m. pabaigoje iki 

31,2 proc. / 68,8 proc. 2015 m. pabaigoje; 

pabrėžia, kad ir toliau nėra pusiausvyros 

vadovaujamų pareigybių srityje ir kad 

lygių galimybių programa šių pareigybių 

atžvilgiu ir toliau yra nepaprastai svarbi; 

73. palankiai vertina tai, kad 

generalinių direktorių lyčių pusiausvyra 

pagerėjo nuo 18,2 proc. / 81,8 proc. 

2014 m. iki 33,3 proc. / 66,7 proc. 2015 m., 

tačiau pažymi, kad direktorių lyčių 

pusiausvyra sumažėjo nuo 

34 proc. / 66 proc. 2014 m. iki 

31,1 proc. / 68,9 proc. 2015 m.; primena, 

kad absoliuti Parlamento darbuotojų 

dauguma yra moterys, tačiau vadovų 

postuose jų nedaug; pažymi, kad skyrių 

vadovų lyčių pusiausvyra ir toliau gerėjo 

nuo 30 proc. / 70 proc. 2014 m. pabaigoje 

iki 31,2 proc. / 68,8 proc. 2015 m. 

pabaigoje; pabrėžia, kad ir toliau nėra 

pusiausvyros vadovaujamų pareigybių 

srityje ir kad lygių galimybių programa šių 

pareigybių atžvilgiu ir toliau yra 

nepaprastai svarbi; laikosi tvirtos 

nuomonės, kad iki 2019 m. moterų, 

užimančių vadovų postus Parlamente, 

dalis turėtų sudaryti bent 40 proc.; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Pakeitimas 27 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

137 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

137. ragina Biurą išnagrinėti paskatų 

sistemą, pagal kurią būtų skatinama 

naudotis efektyviomis transporto rūšimis 
kelionėms iš namų į darbą ir atgal; 

137. ragina Biurą išnagrinėti paskatų 

sistemą, pagal kurią kelionėms iš namų į 

darbą ir atgal būtų skatinama naudoti 

efektyvų transportą, kelionėms iš namų į 

darbą propaguojant tvaresnį ir 

veiksmingesnį transportą, be kita ko, 

užtikrinant, kad būtų laikomasi Briuselio 

regioninio COBRACE teisės akto dėl 

transporto priemonių stovėjimo vietų, 

kuriomis gali naudotis darbuotojai; 

turėdamas mintyje Parlamento vairuotojų 

paslaugų tarnybą, primena, kad jau yra 

tiesioginė traukinio linija iš Parlamento 

būstinės Briuselyje į oro uostą, ir 

pabrėžia, kad dėl to bet kokiame naujame 

su Parlamento automobilių parku 

susijusiame pirkimo sprendime turėtų būti 

numatytas mažesnis automobilių poreikis, 

taip pat numatyta ekologinės vertės taškų 

sistema, taikytina renkantis naujus 

automobilius; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Pakeitimas 28 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

144 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

144. susirūpinęs pažymi, kad 

Tiesioginės demokratijos Europoje aljanso, 

Judėjimo už laisvą ir demokratinę Europą, 

Tiesioginės demokratijos Europoje 

iniciatyvos ir Fondo už laisvą ir 

demokratinę Europą atvejais aptikta didelių 

pažeidimų, susijusių su draudžiamu 

tiesioginiu ar netiesioginiu nacionalinių 

partijų finansavimu ir su dovanojamu turtu; 

144. susirūpinęs pažymi, kad 

Tiesioginės demokratijos Europoje aljanso, 

Judėjimo už laisvą ir demokratinę Europą, 

Tiesioginės demokratijos Europoje 

iniciatyvos ir Fondo už laisvą ir 

demokratinę Europą atvejais aptikta didelių 

pažeidimų, susijusių su draudžiamu 

tiesioginiu ar netiesioginiu nacionalinių 

partijų finansavimu ir su dovanojamu turtu; 

laikosi tvirtos nuomonės, kad pažeidimus 

įrodžius ir patvirtinus turėtų būti 

nedelsiant imamasi taisomųjų priemonių; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Pakeitimas 29 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

145 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

145. išreiškia susirūpinimą dėl pavojaus 

Parlamento reputacijai, kurį kelia bet kuris 

iš šių pažeidimų, ir yra įsitikinęs, kad reikia 

imtis skubių ir efektyvių veiksmų siekiant 

užkirsti kelią bet kokiems panašiems 

pažeidimams ateityje ir juos šalinti; 

145. išreiškia susirūpinimą dėl pavojaus 

Parlamento reputacijai, kurį kelia bet kuris 

iš šių pažeidimų, ir yra įsitikinęs, kad reikia 

imtis skubių ir efektyvių veiksmų siekiant 

užkirsti kelią visiems panašiems 

pažeidimams ateityje ir juos šalinti; tačiau 

mano, kad šie pažeidimai susiję tik su 

keliomis politinėmis partijomis ir fondais; 

laikosi nuomonės, tie pažeidimai neturėtų 

kelti abejonių dėl kitų politinių partijų ir 

fondų finansų valdymo; 

Or. en 

 

 


