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24.4.2017 A8-0153/50 

Pakeitimas 50 

Dominique Bilde 

ENF 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. atkreipia dėmesį į generalinio 

sekretoriaus atsakymą dėl tyrimo, 

susijusio su akredituotu buvusio 

Parlamento Pirmininko padėjėju, kuris, 

kaip buvo įtariama, nevykdė 

įsipareigojimų deklaruoti savo išorės 

veiklą; teigiamai vertina tai, kad šių metų 

kovo mėn. viduryje šis tyrimas baigtas; 

prašo generalinio sekretoriaus perduoti 

šio tyrimo išvadas CONT komitetui ir 

informuoti jį apie tolesnius su tuo 

susijusius veiksmus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Pakeitimas 51 

Dominique Bilde 

ENF 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 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 38a. apgailestauja, kad pagal dabartinę 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

(N+2) Parlamento nariai apskritai ir 

CONT komiteto nariai konkrečiai negali 

skubiai tirti Parlamento valdymo ir 

apskaitos problemų bei atlikti atitinkamų 

pataisų; pažymi, kad ši spraga ypač 

akivaizdi kilus problemų, susijusių su 

institucijos pirmininku, kadangi biudžeto 

įvykdymo patvirtinimas ankstesniais 

metais eitų pareigų atžvilgiu gali būti 

atliekamas tik po dvejų metų; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Pakeitimas 52 

Dominique Bilde 

ENF 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 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 51a. yra nustebęs dėl nedidelio dovanų, 

deklaruotų pagal Europos Parlamento 

narių elgesio kodekso 5 straipsnį, 

skaičiaus; primena, kad visi Parlamento 

nariai turi deklaruoti dovanas, kurias jie 

gauna oficialiai atstovaudami 

Parlamentui; atkreipia ypatingą dėmesį į 

tai, kad ankstesnioji institucijos vadovybė 

per pastaruosius penkerius metus 

nedeklaravo jokių dovanų; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Pakeitimas 53 

Dominique Bilde 

ENF 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 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 51b. pažymi, kad Parlamento atstovas 

„Brexit“ klausimu keliose bendrovėse 

vykdo veiklą, už kurią gauna atlygį – apie 

tai deramai informuojama jo interesų 

deklaracijoje; pabrėžia, kad dėl jo pareigų 

jam greičiausiai bus prieinama 

neskelbtina informacija, kuri gali 

sudominti šias bendroves; todėl, 

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 

I priedo 3 straipsnio 1 dalį, reiškia 

susirūpinimą dėl potencialaus interesų 

konflikto, kuris gali kilti dėl šios padėties; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Pakeitimas 54 

Dominique Bilde 

ENF 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 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 51c. prašo Parlamento atstovo „Brexit“ 

klausimu paaiškinti savo situaciją šių 

bendrovių atžvilgiu vadovaujantis Darbo 

tvarkos taisyklių I priedo 3 straipsnio 

1 dalimi; ragina Parlamento Pirmininką 

užtikrinti, kad dėl šios padėties nebūtų 

rizikuojama Parlamento patikimumu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Pakeitimas 55 

Dominique Bilde 

ENF 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 

121 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 121a. apgailestauja dėl šiuo metu 

vykstančių derybų, siekiant sukurti viešojo 

ir privačiojo sektorių partnerystę 

A. Wiertzo namo ir jo sodo naudojimo 

klausimu; mano, kad tikslas, kurio 

siekiama, t. y. didesnis posėdžiams skirtų 

erdvių skaičius, galėtų būti įgyvendintas 

geriau administruojant esamas erdves; 

todėl mano, kad 2,1 mln. EUR sąmata už 

darbus yra viešųjų pinigų švaistymas tuo 

metu, kai pagrindinis Parlamento tikslas 

turėtų būti mažinti savo biudžetą; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Pakeitimas 56 

Dominique Bilde 

ENF 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 

146 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 146a. nuogąstauja dėl Parlamento etatų 

plano, pagal kurį atsakomybė už 

naujosios Europos politinių partijų ir 

Europos politinių fondų institucijos 

valdymą priskiriama generaliniam 

sekretoriui, taip pat dėl šios organizacinės 

tvarkos suderinamumo su Reglamento 

Nr. 1141/2014 6 straipsnio 2 dalimi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Pakeitimas 57 

Dominique Bilde 

ENF 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 

146 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 146b. pažymi, kad institucijai suteiktas 

teisinis subjektiškumas (6 straipsnio 

2 dalis1a), kad ji fiziškai veiks Parlamente, 

kuris užtikrins jai reikiamas biurų 

patalpas ir administracinės paramos 

infrastruktūrą (6 straipsnio 4 dalis), kad 

jos darbuotojai atvykę iš vienos arba 

daugiau institucijų (6 straipsnio 5 dalis) ir 

kad asignavimai jai skirti pagal atskirą 

Sąjungos bendrojo biudžeto skirsnio, 

skirto Parlamentui, antraštinę dalį; 

ragina paaiškinti būsimą biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

atsižvelgiant į šiuos straipsnius; 

 _________________ 

 1a 2014 m. spalio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos 

politinių partijų ir Europos politinių 

fondų statuto ir finansavimo, OL L 317, 

2014 11 4.  

Or. en 

 

 


