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24.4.2017 A8-0153/43 

Pakeitimas 43 

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 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. primena 2015 m. spalio 21 d. 

Pirmininko sprendimą, pagal kurį jis siekė 

asmenis į vadovaujamas pareigas 

Parlamente skirti nesilaikant procedūrų ir 

ypač neskelbiant kvietimų teikti 

paraiškas; pažymi, kad šis sprendimas 

neatitiko taisyklių (administracijos 

atsakymas į CONT komiteto 2-ąjį 

klausimyną); reikalauja oficialiai atšaukti 

šį Pirmininko sprendimą; 

34. teigiamai vertina tai, kad visuose 

sprendimuose dėl darbuotojų, 

susijusiuose su buvusio Parlamento 
Pirmininko kabinetu, atsižvelgta į 

Parlamento administracijos patarimus ir 

kad kabinetas vadovavosi administracijos 

rekomendacijomis; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Pakeitimas 44 

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 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. pažymi, kad 2015 m. gruodžio 

15 d. Pirmininkas pats save įgaliojo, be 

esamos priemokos kabinetui, skirti 

neriboto dydžio specialiąją priemoką savo 

kabineto nariams, nors Tarnybos 

nuostatuose tokia specialioji priemoka 

nenumatyta; dar kartą kelia šio įgaliojimo 

teisėtumo ir specialiųjų priemokų 

galiojimo klausimą; prašo atlikti tyrimą, 

ar sprendimas dėl jų skyrimo turėtų būti 

atšauktas; 

35. pažymi, kad Parlamento 

Pirmininko kabineto darbuotojai 

paprastai įdarbinami kategorija aukščiau 

negu numatyta pagal jų pagrindinę veiklą 

– taip pripažįstama didesnė jų atsakomybė 

ir pareigos – taip pat kad jie įgyja teisę į 

kabineto nario priemoką, kuri taip pat 

mokama generalinio sekretoriaus ir 

generalinio sekretoriaus pavaduotojo 

kabinetų nariams; primena, kad buvusio 

Parlamento Pirmininko kabineto atveju 

didesnės kabineto nario priemokos buvo 

mokamos tik dviem darbuotojams, 

kuriems, kaip savo atsakyme į CONT 

komiteto 2-ojo klausimyno klausimą 

pažymėjo administracija, pagal Tarnybos 

nuostatus negalėjo būti suteikta aukštesnė 

kategorija, siekiant užtikrinti vienodą 

požiūrį į visus kabineto darbuotojus; 

Or. en 



 

AM\1124069LT.docx  PE603.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

24.4.2017 A8-0153/45 

Pakeitimas 45 

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 

35 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 35a. laikosi nuomonės, kad 

administracija išnagrinėjo sprendimus dėl 

darbuotojų, kuriuos 2015 m. 

gruodžio mėn. galiausiai priėmė buvęs 

Parlamento Pirmininkas, prieš juos 

pasirašant ir paskelbiant atitinkančiais 

Parlamento reglamentavimo sistemą; 

prašo generalinio sekretoriaus patvirtinti, 

kad tai buvo atlikta laikantis taisyklių; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Pakeitimas 46 

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 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. apgailestauja dėl to, kad 

Parlamentas patvirtino Pirmininkui, jog 

Parlamento 2014 finansinių metų 

biudžetas įvykdytas, ir paskutinę akimirką 

išbraukė svarbias dalis, kurios kelia 

papildomų klausimų dėl Pirmininko 

politinės veiklos ir su finansais susijusio 

elgesio per 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Pakeitimas 47 

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 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. apgailestauja dėl to, kad 

Parlamentas patvirtino Pirmininkui, jog 

Parlamento 2014 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas, ir paskutinę akimirką išbraukė 

svarbias dalis, kurios kelia papildomų 

klausimų dėl Pirmininko politinės veiklos 

ir su finansais susijusio elgesio per 2014 m. 

Europos Parlamento rinkimus; 

38. pažymi, kad Parlamentas patvirtino 

Pirmininkui, jog Parlamento 

2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas 

(už tai balsavo 480 Parlamento narių, 

149 nepritarė ir 16 susilaikė), ir, gavęs 

Pirmininko ir generalinio sekretoriaus 

atsakymus ir paaiškinimus, paskutinę 

akimirką išbraukė svarbias dalis, kurios 

kelia papildomų klausimų dėl Pirmininko 

politinės veiklos ir su finansais susijusio 

elgesio per 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Pakeitimas 48 

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 

101 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 101b. tačiau pažymi, kad būtent Finansų 

generalinio direktorato Kelionių 

organizavimo tarnyba turi derėtis su 

atitinkamomis bendrovėmis (oro, 

geležinkelių transporto bendrovėmis, 

užsakomųjų reisų operatoriumi „Thalys“ 

ir t. t.) dėl Parlamento nariams ir 

darbuotojams siūlomų kelionės kainų – 

tai dalis jos darbo Parlamente; atkreipia 

dėmesį į tai, kad Parlamento kelionių 

agentūra apsvarsto tiek kainas, dėl kurių 

susitaria Kelionių organizavimo tarnyba, 

tiek savo pačios bendrovių siūlomas 

kainas ir visada pasiūlo žemiausią kainą; 

taip pat pažymi, kad kelionių agentūra 

visuomet pasiūlo keturis galimus tarifus 

(verslo klasės, lankstųjį ekonominės 

klasės, ekonominės klasės ir, jei 

įmanoma, pigų); pažymi, kad 

įgyvendinant keliaujančiųjų įtraukimo 

projektą pavyko pagerinti Kelionių 

organizavimo tarnybos ir kelionių 

agentūros vidaus bendradarbiavimą ir 

užtikrinti, kad naudotojams būtų teikiama 

jų asmeniniams poreikiams labiau 

pritaikyta paslauga, ir prašo toliau gerinti 

šį bendradarbiavimą bei siūlomų 

paslaugų kokybę; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Pakeitimas 49 

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 

102 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. ragina agentūrą aktyviai siekti 

teikti paslaugas mažesnėmis kainomis, 

neatsižvelgiant į konkrečią oro transporto 

bendrovę; prašo agentūros sukurti 

grįžtamosios informacijos procesą 

(vartotojo pasitenkinimo apklausos) 

siekiant nustatyti sritis, kuriose galėtų būti 

padaryta didesnė pažanga; 

102. ragina Kelionių organizavimo 

tarnybą aktyviai siekti teikti paslaugas 

mažesnėmis kainomis, neatsižvelgiant į 

konkretų oro vežėją; prašo Kelionių 

organizavimo tarnybos bendradarbiaujant 

su agentūra sukurti grįžtamosios 

informacijos procesą (vartotojo 

pasitenkinimo apklausos) siekiant nustatyti 

sritis, kuriose galėtų būti padaryta didesnė 

pažanga; 

Or. en 

 

 


