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Pranešimas A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas 

2017/2143(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pripažįsta, kad ombudsmenui 

pateikiama gerokai daugiau skundų, ir 

atkreipia dėmesį į tai, jog savo 2016 m. 

metinėje ataskaitoje ombudsmenas, 

kreipdamasis į Europos Parlamentą, 

pateikė prašymą šiek tiek padidinti 

biudžetą, kad galėtų samdyti daugiau 

daugiakalbių darbuotojų; yra susirūpinęs 

dėl to, kad, sumažinus darbuotojų skaičių, 

naudojant likusias kiekvienos tarnybos 

lėšas negalima susitvarkyti su padidėjusiu 

darbo krūviu; ragina biudžeto valdymo 

institucijas daugiau dėmesio skirti 

ilgalaikiam darbuotojų skaičiaus mažinimo 

poveikiui, visų pirma atsižvelgiant į 

ombudsmeno galimybę padidinti lyčių ir 

geografinę pusiausvyrą, taip pat į būtinybę 

planuojant būsimą finansinių išteklių 

paskirstymą darbuotojams stiprinti 

patyrusių darbuotojų gebėjimus perimti 

vadovaujamas pareigas; 

18. pripažįsta, kad ombudsmenui 

pateikiama gerokai daugiau skundų, ir 

atsižvelgia į tai, jog savo 2016 m. metinėje 

ataskaitoje ombudsmenas, kreipdamasis į 

Europos Parlamentą, pateikė prašymą 

padidinti biudžetą, kad galėtų samdyti 

daugiau daugiakalbių darbuotojų; ragina 

biudžeto valdymo institucijas daugiau 

dėmesio skirti ilgalaikiam darbuotojų 

skaičiaus mažinimo poveikiui, visų pirma 

atsižvelgiant į ombudsmeno galimybę 

padidinti lyčių ir geografinę pusiausvyrą, 

taip pat į būtinybę planuojant būsimą 

finansinių išteklių paskirstymą 

darbuotojams stiprinti patyrusių darbuotojų 

gebėjimus perimti vadovaujamas pareigas; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. apgailestauja dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu negalima 

numatyti jokių finansinių, administracinių, 

su žmogiškaisiais ištekliais susijusių ir 

kitokių šios valstybės narės išstojimo iš 

Europos Sąjungos padarinių; prašo 

ombudsmeno ir Audito Rūmų atlikti 

poveikio vertinimą ir iki 2018 m. pabaigos 

pranešti Parlamentui rezultatus; 

24. atkreipia dėmesį į Jungtinės 

Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu negalima 

numatyti jokių finansinių, administracinių, 

su žmogiškaisiais ištekliais susijusių ir 

kitokių šios valstybės narės išstojimo iš 

Europos Sąjungos padarinių; prašo 

ombudsmeno ir Audito Rūmų atlikti 

poveikio vertinimą ir iki 2018 m. pabaigos 

pranešti Parlamentui rezultatus; 

Or. en 

 

 


