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12.4.2018 A8-0105/7 

Pakeitimas 7 

Gilles Lebreton 

ENF 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; mano, kad toks 

padidinimas šokiruoja, nes tuo pačiu 

metu ES institucijos, įskaitant Europos 

Parlamentą, ragina valstybėms narėms 

taikyti finansinės drausmės taisykles; 

_________________ _________________ 

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 



 

AM\1150756LT.docx  PE618.413v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.4.2018 A8-0105/8 

Pakeitimas 8 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. ragina Europos Parlamento 

sekretoriatą kiekvienais metais skelbti 

frakcijoms skirtą frakcijoms taikytinų 

taisyklių, jų įgyvendinimo nuostatų ir su 

jomis susijusių teismų sprendimų rinkinį; 

mano, kad, kaip pabrėžė Audito Rūmai, 

tai padėtų frakcijoms išvengti kitų 

frakcijų klaidų kartojimo; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Pakeitimas 9 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 33a. prašo tiksliau įvardyti „Brexit’o“ 

stebėsenos grupei skiriamus finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius; primena, kad ji 

yra sudaryta iš tam tikrų frakcijų atstovų 

ir kad trys frakcijos nusprendė joje 

nedalyvauti; pabrėžia, kad dėl tokio 

vienodo požiūrio principo pažeidimo kyla 

tam tikras pavojus; atkreipia dėmesį į tai, 

kad institucija turi laikytis vienodo 

požiūrio į visus politinius darinius, ir 

ragina Europos Parlamento biurą 

apsvarstyti „Brexit’o“ stebėsenos grupės 

teisėtumo klausimą; 

Or. en 



 

AM\1150756LT.docx  PE618.413v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.4.2018 A8-0105/10 

Pakeitimas 10 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. atkreipia dėmesį, kad buvo 

paskelbtos septynios ataskaitos „Europos 

nebuvimo kaina“, taip pat penki 2016 m. 

atlikti Europos pridėtinės vertės vertinimai; 

39. atkreipia dėmesį, kad buvo 

paskelbtos septynios ataskaitos „Europos 

nebuvimo kaina“, taip pat penki 2016 m. 

atlikti Europos pridėtinės vertės vertinimai; 

mano, kad šioms studijoms rengti ir 

skelbti skirti ištekliai panaudojami darant 

žalą kasdieniam darbui; pažymi, kad šios 

ataskaitos labiau primena propagandą, o 

ne institucijos darbui svarbią analizę; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Pakeitimas 11 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39a. todėl laukia išsamesnės 

informacijos apie šių leidinių sąnaudas: 

darbo valandų skaičių, pasitelktų 

tarnautojų skaičių ir padalinius, kuriuose 

jie dirba; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Pakeitimas 12 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52a. pabrėžia, kad per pirmiau minėtą 

laikotarpį skirtos tokios asignavimų 

komunikacijai sumos: 

 – 2016 m.: 90 839 026 EUR 

 – 2017 m.: 91 906 100 EUR 

 – 2018 m.: 120 368 000 EUR 

 – 2019 m.: 104 000 000 EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Pakeitimas 13 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52b. griežčiausiai smerkia tai, kad 

COMM GD biudžetas 2016–2018 m. buvo 

padidintas daugiau kaip 30 proc.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Pakeitimas 14 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52c. mano, kad toks padidinimas įvyko 

dėl artėjančių Europos Parlamento 

rinkimų, siekiant finansuoti „teigiamą 

naratyvą apie ES1a“; primena, kad visa 

Parlamento institucinei kampanijai skirta 

suma yra 33,3 mln. EUR (25 mln. EUR 

2018 m. ir 8,33 mln. EUR 2019 m.); 

atkreipia dėmesį į tai, kad rinkimų metu 

institucija turi laikytis visiško neutralumo 

principo ir kad programą siūlyti bei žinias 

apie Europos Sąjungą skleisti piliečiams 

turi būtent politinės partijos; 

 _________________ 

 1a 2017 m. lapkričio 13 d. Europos 

Parlamento biuro posėdis 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Pakeitimas 15 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52d. primena, kad Europos 

Parlamentas planuoja Europos 

Parlamento rinkimų metu ES politinių 

partijų finansavimą padidinti 17 

mln. EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Pakeitimas 16 

Gilles Lebreton 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 59a. pažymi, kad 2016 m. Europos 

istorijos namams skirta 6 500 000 EUR; 

tvirtina, kad muziejaus finansavimas 

nepriskiriamas vienos institucijos 

kompetencijai; turėdamas omenyje šį 

finansavimą, kelia klausimą dėl parodų 

tinkamumo ir istorinio tikroviškumo; 

Or. en 

 

 


