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24.4.2017 A8-0153/38 

Pakeitimas 38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D 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 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. prašo vidaus auditoriaus pristatant 

metinę ataskaitą daugiau dėmesio skirti 

tiems aspektams, dėl kurių nustatyta 

trūkumų ir (arba) pažeidimų ir įdiegti 

priemones, kurias taikant būtų galima 

įvertinti veiklą ir rezultatus; be to, ragina 

jį informuoti apie tolesnius veiksmus, 

pažangą ir sprendimus, taikytus siekiant 

išspręsti problemas, nustatytas vykdant 

savo įgaliojimus; 

21. prašo vidaus auditoriaus, pristatant 

metinę ataskaitą, daugiau dėmesio skirti 

tiems aspektams, dėl kurių nustatyta 

trūkumų ir (arba) pažeidimų; be to, prašo 

jo pateikti Biudžeto kontrolės komitetui 

savo ataskaitą apie tolesnius veiksmus, 

pažangą ir sprendimus, taikytus siekiant 

išspręsti problemas, nustatytas vykdant 

savo įgaliojimus; prašo generalinio 

sekretoriaus numatyti veiklos ir rezultatų 

vertinimo procedūras; 

Or. en 



 

AM\1124074LT.docx  PE603.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

24.4.2017 A8-0153/39 

Pakeitimas 39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D 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 

92 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 92 a. prašo Parlamento, siekiant 

užtikrinti lygias galimybes ir laikytis 

darbuotojų teisių, patvirtinti pareigų lygio 

priskyrimo Parlamento narių padėjėjams 

gaires ir parengti atitinkamas aiškias 

kiekvienos pareigų grupės pareigines 

instrukcijas, atsakomybės ir užduočių 

aprašus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Pakeitimas 40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. primena administracijos atsakymą 

į klausimyno dėl Parlamento 2013 m. 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

75 klausimą, jog ji nusprendusi 

„nutraukti ilgalaikių komandiruočių 

praktiką, [...] ir taip reikšmingai 

sutaupyti“, tačiau atkreipia dėmesį į 

nemažą prieštaravimą tarp šio pažado ir 

fakto, kad šiuo metu 13 darbuotojų yra 

ilgalaikėse komandiruotėse; mano, kad 

ilgalaikė darbuotojo komandiruotė, kai 

pagal jau buvusią asmens gyvenamąją ir 

darbo vietą mokama ekspatriacijos 

išmoka ir dienpinigiai, yra kritikuotinas ir 

Tarnybos nuostatų neatitinkantis 

mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas; 

primygtinai ragina paaiškinti kiekvienos 

ilgalaikės komandiruotės aplinkybes ir 

ypač atskleisti tos ilgalaikės 

komandiruotės priežastis ir išlaidas; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1124074LT.docx  PE603.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

24.4.2017 A8-0153/41 

Pakeitimas 41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. primena administracijos atsakymą į 

klausimyno dėl Parlamento 2013 m. 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

75 klausimą, jog ji nusprendusi „nutraukti 

ilgalaikių komandiruočių praktiką, [...] ir 

taip reikšmingai sutaupyti“, tačiau atkreipia 

dėmesį į nemažą prieštaravimą tarp šio 

pažado ir fakto, kad šiuo metu 13 

darbuotojų yra ilgalaikėse komandiruotėse; 

mano, kad ilgalaikė darbuotojo 

komandiruotė, kai pagal jau buvusią 

asmens gyvenamąją ir darbo vietą 

mokama ekspatriacijos išmoka ir 

dienpinigiai, yra kritikuotinas ir Tarnybos 

nuostatų neatitinkantis mokesčių 

mokėtojų pinigų naudojimas; primygtinai 

ragina paaiškinti kiekvienos ilgalaikės 

komandiruotės aplinkybes ir ypač 

atskleisti tos ilgalaikės komandiruotės 

priežastis ir išlaidas; 

32. primena administracijos atsakymą į 

klausimyno dėl Parlamento 2013 m. 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

75 klausimą, jog ji nusprendusi „nutraukti 

ilgalaikių komandiruočių praktiką, [...] ir 

taip reikšmingai sutaupyti“, tačiau atkreipia 

dėmesį į tai, kad šiuo metu 13 darbuotojų 

yra ilgalaikėse komandiruotėse (visų pirma 

universitetinių ir kitų studijų ir techninės 

pagalbos rengiantis pirmininkavimui 

Sąjungai tikslais, taip pat informacijos 

biuruose); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Pakeitimas 42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. primena, kad, kaip reikalaujama 

pagal Tarnybos nuostatuose nustatytas 

taisykles, visi Sąjungos pareigūnai ir kiti 

tarnautojai, net tie, kurie dirba 

kabinetuose, turi atlikti savo pareigas 

vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais; 

pažymi, kad atlyginimas Sąjungos 

pareigūnams mokamas mokesčių 

mokėtojų pinigais, kurie nėra skirti 

spaudos skyriaus ar kitų darbuotojų 

vykdomam Pirmininko nacionalinių 

politinių interesų propagavimui 

finansuoti; ragina Biurą Parlamento 

nuostatuose nustatyti aiškias nuostatas; 

33. pažymi, kad darbuotoją įdarbino 

Komunikacijos generalinis direktoratas, 

numatyta jo darbo vieta – Briuselis; 

primena, kad ilgalaikės misijos tikslas 

buvo reaguoti į padidėjusį Vokietijos 

spaudos susidomėjimą Europos 

Parlamento darbu (administracijos 

atsakymas į Biudžeto kontrolės komiteto 

2-ojo klausimyno klausimą); todėl 

teigiamai vertina tai, kad tarnautojas 

visapusiškai tarnavo institucijos 

interesams; 

Or. en 

 

 


