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12.4.2018 A8-0105/21 

Pakeitimas 21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

102 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. palankiai vertina Biuro sprendimą 

sukurti ad hoc darbo grupę, kuri parengtų 

ir paskelbtų taisykles, susijusias su 

bendroms išlaidoms kompensuoti 

skirtomis išmokomis; primena apie 

lūkesčius, kuriuos savo 2017 m. balandžio 

5 d. rezoliucijoje ir 2017 m. spalio 25 d. 

rezoliucijoje1011 dėl 2018 m. biudžeto 

pateikė Parlamentas, ragindamas siekti 

didesnio skaidrumo, susijusio su 

bendroms išlaidoms kompensuoti 

skirtomis išmokomis, ir poreikį parengti 

tikslesnes taisykles, reglamentuojančias 

pagal šias išmokas leidžiamų išlaidų 

atskaitomybę, nesukuriant papildomų 

išlaidų Parlamentui; pakartotinai ragina 

Biurą skubiai padaryti šiuos konkrečius 

pakeitimus, susijusius su bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtomis 

išmokomis: 

Išbraukta. 

– bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos visais atvejais turi būti tvarkomos 

atskiroje banko sąskaitoje; 

 

– Parlamento nariai turi saugoti visas 

sąskaitas, susijusias su bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtomis 

išmokomis; 

 

– neišleista bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtų išmokų dalis turi būti 

grąžinama Parlamento nario mandato 

pabaigoje; 
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_________________  

10 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0114.  

11 Priimti tekstai, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Pakeitimas 22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

102 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 102a. atkreipia dėmesį į ankstesnes 

rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, kuriose, be kita ko, teigiama, 

kad „bendrosioms išlaidoms kompensuoti 

skirta išmoka siekiama padengti išlaidas 

valstybėje narėje, kurioje EP narys buvo 

išrinktas, pvz., biuro nuoma, įranga, 

aprūpinimas, dokumentacija ar renginių 

logistinis organizavimas“; pažymi, kad 

„įdiegus išsamią išmokos, susijusios su 

Parlamento nario įgaliojimais, kontrolės 

sistemą reikėtų 40–75 naujų 

administracinių etatų, o tai prieštarautų 

personalo skaičiaus mažinimo 

programai“1a; 

 _________________ 

 1a 2014 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimas. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Pakeitimas 23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. primena Parlamento nario 

įgaliojimų nepriklausomybės principą; 

pabrėžia, kad išrinkti Parlamento nariai 

prisiima atsakomybę už parlamentinės 

veiklos išlaidų panaudojimą ir kad ES 

nariai (kurie to nori) gali paskelbti savo 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų 

išmokų įrašus asmeniniuose 

tinklalapiuose; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1150757LT.docx  PE618.413v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

12.4.2018 A8-0105/24 

Pakeitimas 24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 103a. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 

didesnį skaidrumą, susijusį su Parlamento 

narių bendrosioms išlaidoms apmokėti 

skirta išmoka; atkreipia dėmesį į 

Pirmininko Antonio Tajani sprendimą 

Biuro lygmeniu sukurti darbo grupę 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų 

išmokų klausimams; ragina Parlamento 

Biurą kruopščiai ištirti vienkartines 

išmokas (pavyzdžiui, bendrųjų išlaidų 

apmokėjimą), nes tokia sistema, be kita 

ko, smarkiai sumažinama administracinė 

našta; tikisi, kad Biuras pateiks aiškią 

apžvalgą, susijusią su šios sistemos 

nauda; primena, kad esama įvairių formų 

vienkartinių išmokų, kaip antai 

kilometražu grindžiama išmoka, 

važinėjimo į darbą išmoka ir t. t.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Pakeitimas 25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

104 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

104. mano, kad bet kokia bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų 

peržiūra turėtų apimti anksčiau 

patvirtintas plenarinio posėdžio 

rekomendacijas, susijusias su skaidrumu 

ir finansine atskaitomybe; 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Pakeitimas 26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

104 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 104a. primena įgaliojimų 

nepriklausomumo principą; pabrėžia, kad 

išrinkti EP nariai prisiima atsakomybę už 

parlamentinės veiklos išlaidų 

panaudojimą ir kad EP nariai (kurie to 

nori) gali paskelbti savo bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų 

įrašus asmeniniuose tinklalapiuose; 

pabrėžia, kad vienkartinės išmokos yra 

plačiai naudojamos ir pripažįstamos kaip 

naudinga priemonė valstybėse narėse; 

pakartoja, kad bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtos išmokos efektyvumas 

ir skaidrumas nereiškia, kad bus 

pažeidžiamas privatumas, ir jiems 

užtikrinti neturėtų reikėti papildomų 

Parlamento administracijos darbuotojų; 

tikisi, kad darbo grupės bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų 

klausimams išvados bus paskelbtos 

tinkamu laiku; 

Or. en 

 


