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24.4.2017 A8-0153/34 

Pakeitimas 34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. apgailestauja dėl to, kad Biuras 

neatsižvelgė į Parlamento raginimus, 

išdėstytus rezoliucijose dėl 2013 m. ir 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

akredituotiems Parlamento narių 

padėjėjams taikyti tokio paties dydžio 

dienpinigius kaip ir kitiems darbuotojams; 

tuo tarpu pabrėžia, kad akredituotiems 

Parlamento narių padėjėjams taikomos 

dabartinės viršutinės komandiruočių išlaidų 

kompensavimo ribos nebuvo koreguotos 

nuo 2009 m. ir kad nustačius naujas 

viršutines ribas, kurias 2016 m. rugsėjo 

9 d. patvirtino Taryba ir kurios šiuo metu, 

nuo 2016 m. rugsėjo 10 d., taikomos tik 

pareigūnams, šis skirtumas tarp akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų ir kitų 

darbuotojų toliau didėjo bent iki 40 proc.; 

todėl ragina Biurą imtis reikiamų 

priemonių šiai nelygybei panaikinti; 

86. apgailestauja dėl to, kad Biuras 

neatsižvelgė į Parlamento raginimus, 

išdėstytus rezoliucijose dėl 2013 m. ir 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

akredituotiems Parlamento narių 

padėjėjams taikyti tokio paties dydžio 

dienpinigius kaip ir kitiems darbuotojams; 

prašo generalinį sekretorių prieš 

įgyvendinant pakeitimus pateikti 

papildomų išlaidų, kurios susidarytų dėl 

šio pakeitimo, įvertinimą; tuo tarpu 

pabrėžia, kad akredituotiems Parlamento 

narių padėjėjams taikomos dabartinės 

viršutinės komandiruočių išlaidų 

kompensavimo ribos nebuvo koreguotos 

nuo 2009 m. ir kad nustačius naujas 

viršutines ribas, kurias 2016 m. rugsėjo 

9 d. patvirtino Taryba ir kurios šiuo metu, 

nuo 2016 m. rugsėjo 10 d., taikomos tik 

pareigūnams, šis skirtumas tarp akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų ir kitų 

darbuotojų toliau didėjo bent iki 40 proc.; 

todėl ragina Biurą imtis reikiamų 

priemonių šiai nelygybei panaikinti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Pakeitimas 35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

PPE 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 

126 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

126. yra susirūpinęs dėl problemiško 

INTE GD ir vertėjų žodžiu atstovų 

socialinio dialogo, kuris pradėtas 2014 m. 

sausio mėn. ir kurio metu iki šios dienos 

nepasiektas joks susitarimas; ragina 

generalinį sekretorių pradėti 

tarpininkavimo tarp susijusių šalių 

procedūrą siekiant pagerinti abipusį 

pozicijų supratimą ir rasti sprendimus, 

kurie būtų priimtini visiems; 

126. pripažįsta INTE GD ir vertėjų 

žodžiu atstovų socialinį dialogą, kuris 

pradėtas 2014 m. sausio mėn. ir kurio metu 

iki šios dienos nepasiektas joks 

susitarimas; ragina generalinį sekretorių 

pradėti tarpininkavimo tarp susijusių šalių 

procedūrą siekiant pagerinti abipusį 

pozicijų supratimą ir rasti sprendimus, 

kurie atitiktų Parlamento interesus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Pakeitimas 36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

129 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

129. palankiai vertina nuolatines 

pastangas didinti saugumą Parlamento 

patalpose ir aplink jas; pripažįsta, kad 

užtikrinant saugumą Parlamente turi būti 

siekiama subtilios pusiausvyros tarp 

taikant įvairias priemones pasiekiamo 
saugumo ir pernelyg budraus apsaugos 

režimo, dėl kurio sulėtėja Parlamento 

veikla; vis dėlto primygtinai tvirtina, kad 

pastatų apsauga turėtų būti toliau 

stiprinama, ir ragina generalinį sekretorių 

užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai 

parengti ir galėtų profesionaliai vykdyti 

savo užduotis, be kita ko, ir ekstremaliųjų 

situacijų sąlygomis; 

129. palankiai vertina nuolatines 

pastangas didinti saugumą ir apsaugą 

Parlamento patalpose ir aplink jas; 

pripažįsta, kad užtikrinant saugumą 

Parlamente turi būti siekiama subtilios 

pusiausvyros tarp to, kaip jį užtikrinant 

atsižvelgiama į įvairias saugumo 

priemones, ir pernelyg budraus apsaugos 

režimo, dėl kurio sulėtėja Parlamento 

veikla; vis dėlto primygtinai tvirtina, kad 

Parlamento apsauga turėtų būti toliau 

stiprinama, ir ragina generalinį sekretorių 

užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai 

parengti ir galėtų profesionaliai vykdyti 

savo užduotis, be kita ko, ir ekstremaliųjų 

situacijų sąlygomis; 

Or. en 



 

AM\1124078LT.docx  PE603.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

24.4.2017 A8-0153/37 

Pakeitimas 37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

131 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

131. ragina ITEC GD ir SAFE GD 

sustiprinti apsaugos nuo programišių 

priemones, atsižvelgiant į pastaraisiais 

mėnesiais išaugusią kibernetinių išpuolių 

grėsmę; 

131. ragina ITEC GD ir SAFE GD 

sustiprinti kibernetinės gynybos 

pajėgumus, atsižvelgiant į pastaraisiais 

mėnesiais išaugusią kibernetinių išpuolių 

grėsmę; 

Or. en 

 

 


