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Pakeitimas 1 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. nurodo, kad bendra galutinių 

Parlamento asignavimų suma 2016 m. 

buvo 1 838 613 983 EUR – jie sudarė 

19,39 proc. visų Daugiametės finansinės 

programos8 (DFP) V išlaidų kategorijoje 

2015 m. Sąjungos institucijų 

administracinėms išlaidoms numatytų lėšų, 

o palyginti su 2015 m. biudžetu 

(1 794 929 112 EUR), ši suma yra 

2,4 proc. didesnė; 

5. nurodo, kad bendra galutinių 

Parlamento asignavimų suma 2016 m. 

buvo 1 838 613 983 EUR – jie sudarė 

19,39 proc. visų Daugiametės finansinės 

programos8 (DFP) V išlaidų kategorijoje 

2015 m. Sąjungos institucijų 

administracinėms išlaidoms numatytų lėšų, 

o palyginti su 2015 m. biudžetu 

(1 794 929 112 EUR), ši suma yra 

2,4 proc. didesnė; apgailestauja, kad 

2016 m. Parlamento biudžete nebuvo 

numatytas asignavimų mažinimas, 

palyginti su ankstesnių metų rezultatais, 

ir su nepasitenkinimu pažymi, kad 

politikos išlaidos toliau kasmet didėja; 

_________________ _________________ 

8 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa. 

8 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. ragina generalinį sekretorių derėtis 

su Belgijos geležinkeliais, kad esant 

didžiausiems keleivių atvykimo ir 

išvykimo srautams, tarp stoties „Brussels-

Luxembourg“ ir „Zaventem“ oro uosto 

padaugėtų tiesioginių traukinių EP 

nariams, kartu siekiant EP nariams 

sutaupyti laiko ir sumažinti anglies 

dioksido išmetimo rodiklį; prašo 

sekretoriatą skatinti EP narių keliones 

traukiniu; 

35. mano, kad Parlamento nariams 

teikiamomis transporto paslaugomis 

turėtų būti naudojamasi išimtinai norint 

pasiekti Parlamento patalpas iš oro uosto 

ar stoties arba atvirkščiai ir kad tokiam 

atvejui turėtų būti numatyti minivenai ir 

mikroautobusai, siekiant optimizuoti 

išlaidas; taip pat primena, kad Belgijoje 

Parlamento nariai turi galimybę 

nemokamai naudotis geležinkelio 

transportu; ragina generalinį sekretorių 

derėtis su Belgijos geležinkeliais, kad esant 

didžiausiems keleivių atvykimo ir 

išvykimo srautams, tarp stoties „Brussels-

Luxembourg“ ir „Zaventem“ oro uosto 

padaugėtų tiesioginių traukinių EP 

nariams, ir prašo sekretoriatą skatinti EP 

narių keliones traukiniu, kartu siekiant 
sumažinti EP narių anglies dioksido 

išmetimo rodiklį; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. pripažįsta, kad, anot Audito Rūmų, 

išlaidos, patiriamos dėl Parlamento 

geografinio išsklaidymo, yra 

114 mln. EUR per metus; atkreipia dėmesį 

į savo 2013 m. lapkričio 20 d. rezoliucijos 

dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių 

vietos išvadą, kad 78 proc. visų Parlamento 

darbuotojų misijų pagal Tarnybos 

nuostatus yra tiesioginis Parlamento 

tarnybų geografinio pasiskirstymo 

rezultatas; primena, kad įvertintas šio 

pasiskirstymo poveikis aplinkai siekia 

11 000–19 000 tonų išmetamo CO2; ragina 

Tarybą rasti sprendimą šiam mokesčių 

mokėtojų pinigų švaistymo klausimui 

spręsti; 

38. apgailestauja, kad, anot Audito 

Rūmų, išlaidos, patiriamos dėl Parlamento 

geografinio išsklaidymo, yra 

114 mln. EUR per metus; atkreipia dėmesį 

į savo 2013 m. lapkričio 20 d. rezoliucijos 

dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių 

vietos išvadą, kad 78 proc. visų Parlamento 

darbuotojų misijų pagal Tarnybos 

nuostatus yra tiesioginis Parlamento 

tarnybų geografinio pasiskirstymo 

rezultatas; primena, kad įvertintas šio 

pasiskirstymo poveikis aplinkai siekia 

11 000–19 000 tonų išmetamo CO2; 

apgailestaudamas pažymi, kad 2016 m. 

vien Parlamento narių kelionės išlaidų, 

susijusių su plenarinėmis sesijomis 

Strasbūre, atlyginimo bendra suma siekė 

net 21 352 262 EUR; ragina Tarybą rasti 

sprendimą siekiant nustatyti vieną 

Europos Parlamento būstinę ir 

nebešvaistyti mokesčių mokėtojų pinigų; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

99 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

99. dar kartą pabrėžia tai, kad su 

savanorišku pensijų kaupimo fondu 

siejamos nuolatinės problemos, ir prašo 

Biurą ir generalinį sekretorių imtis 

veiksmų, kad būtų galima užkirsti kelią 

ankstyvam fondo nemokumui, sykiu 

išvengiant bet kokio poveikio Parlamento 

biudžetui; 

99. dar kartą pabrėžia tai, kad su 

savanorišku pensijų kaupimo fondu 

siejamos nuolatinės problemos, ir prašo 

Biurą ir generalinį sekretorių imtis 

veiksmų, kad būtų išvengta bet kokio 

poveikio Parlamento biudžetui; 

apgailestauja dėl didžiulio atotrūkio tarp 

politikams teikiamų privilegijų ir iš 

visuomenės reikalaujamo pasiaukojimo 

pensijų srityje; todėl ragina perskaičiuoti 

iš Sąjungos biudžeto išmokėtas buvusių 

Parlamento narių, kurie įgijo tokią teisę 

prieš dabartinio statuto įsigaliojimą ir po 

jo, pensijas; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

131 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

131. išreiškia susirūpinimą dėl pavojaus 

Parlamento reputacijai, kurį kelia bet kuris 

iš šių pažeidimų, ir yra įsitikinęs, kad 

reikia imtis skubių ir efektyvių veiksmų 

siekiant užkirsti kelią bet kokiems 

panašiems pažeidimams ateityje ir juos 

šalinti; tačiau mano, kad šie pažeidimai 

susiję tik su nedideliu politinių partijų ir 

fondų skaičiumi; laikosi nuomonės, kad 

tie pažeidimai neturėtų kelti abejonių dėl 

kitų politinių partijų ir fondų finansų 

valdymo; mano, kad reikia stiprinti 

Parlamento vidaus kontrolės priemones; 

131. išreiškia susirūpinimą dėl pavojaus 

Parlamento reputacijai, kurį kelia bet kuris 

iš šių pažeidimų; laikosi nuomonės, kad 

Europos politinės partijos ir fondai turėtų 

visiškai pasikliauti nuosavais ištekliais ir 

atsisakyti savo priklausomumo nuo 

Parlamento biudžeto; todėl prašo, kad 

įnašai ir dotacijos būtų visiškai panaikinti, 

taip pat siekiant išvengti bet kokio 

netinkamo ar nesąžiningo piliečių 

finansinių išteklių panaudojimo pavojaus; 

Or. en 

 

 


