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11.4.2018 A8-0105/37 

Pakeitimas 37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. ragina Biurą ir generalinį 

sekretorių pateikti ataskaitą ypač dėl šių 

rekomendacijų, kurias Parlamentas jau 

patvirtino 2015 m. rezoliucijoje dėl 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo: 

 – raginimo, kad Biuro darbotvarkės 

būtų skelbiamos intranete gerokai prieš 

posėdžius, o posėdžių protokolai paskelbti 

greičiau, nelaukiant, kol bus pasiekiami 

visomis kalbomis, ir raginimo Parlamento 

svetainėje paskelbti atitinkamus 

dokumentus, kuriuos generalinis 

sekretorius pateikia Biurui elektroniniu 

formatu, nebent dėl informacijos turinio 

pobūdžio tai būtų neįmanoma, kaip, 

pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos 

atveju;1a 

 – generaliniam sekretoriui skirto 

raginimo tiems EP nariams, kurie savo 

asmeninėse interneto svetainėse norėtų 

paskelbti informaciją apie Parlamento 

išmokų jiems mokėjimus, pateikti 

atitinkamus duomenų rinkinius, kuriuos 

būtų paprasta toliau tvarkyti; 1b 

 – raginimo Parlamento 

administracijai parengti ataskaitą dėl 

interesų grupių atstovų ir kitų išorės 

organizacijų naudojamų Parlamento 

patalpų; 1c 
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 – susirūpinimo dėl to, kad gali 

reikėti toliau tobulinti dabar galiojantį EP 

narių elgesio kodeksą, kad būtų išvengta 

interesų konfliktų, ypatingą dėmesį 

skiriant: 1d 

  – EP narių papildomiems 

apmokamiems darbams, 

  - lobistinei veiklai, 

orientuotai į Europos institucijas, kurią 

vykdo buvę EP nariai tuo metu, kai jie 

turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio 

išmoką, 

  – EP narių interesų 

deklaracijų registravimui, 

  – patariamojo komiteto 

sudėčiai ir kompetencijai; 

 – Biurui skirto raginimo pradėti 

dialogą su vietos valdžios institucijomis 

tam, kad sužinotų, kaip jos gali prisidėti 

prie Europos istorijos namų finansavimo; 
1e 

 __________________ 

 1a 2017 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento rezoliucijos su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių 

metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, I skirsnis – Europos 

Parlamentas, dalį, 40 ir 41 dalys 

(2016/2152(DEC)) 

 1b 2017 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento rezoliucijos su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių 

metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, I skirsnis – Europos 

Parlamentas, dalį, 47 dalis 

(2016/2152(DEC)) 

 1c 2017 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento rezoliucijos su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių 

metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, I skirsnis – Europos 
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Parlamentas, dalį, 51 dalis 

(2016/2152(DEC)) 

 1d 2017 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento rezoliucijos su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių 

metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, I skirsnis – Europos 

Parlamentas, dalį, 52 dalis 

(2016/2152(DEC)) 

 1e 2017 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento rezoliucijos su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių 

metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, I skirsnis – Europos 

Parlamentas, dalį, 69 dalis 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Pakeitimas 38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 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. 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, pavyzdžiui, EP nariams 

nebeteikiant vežimo automobiliais į oro 

uostą paslaugos tuo laiku, kai kursuoja 

tiesioginiai traukiniai; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Pakeitimas 39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 57a. pažymi, kad LUX kino 

apdovanojimo žiūrovų skaičius tebėra 

labai mažas, ir kelia klausimą, ar 

apdovanojimas pagrįstas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Pakeitimas 40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 57b. pakartoja savo raginimą Biurui 

tęsti dialogą su vietos valdžios 

institucijomis tam, kad sužinotų, kaip jos 

gali toliau prisidėti prie Europos istorijos 

namų finansavimo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Pakeitimas 41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 64a. vis dėlto pažymi, kad tokiais 

užsakomųjų paslaugų sprendimais 

negalima paaiškinti visų išorės 

darbuotojų samdymo ir kad, pavyzdžiui, 

Naujovių ir technologinės pagalbos 

generalinio direktorato (ITEC GD) atveju 

sunku paaiškinti išorės darbuotojų ir 

pareigūnų santykį; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Pakeitimas 42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. dar kartą labai apgailestauja, kad 

buvo priimtas sprendimas Parlamento 

narių ir jų padėjėjų biuruose Briuselyje 

pakeisti baldus; pažymi, kad dauguma šių 

baldų yra tinkami naudoti ir gerai atrodo, 

todėl nėra jokios būtinybės juos keisti; 

tebesilaiko nuomonės, kad šio keitimo 

negalima pagrįsti vien kai kurių EP narių 

atsiliepimais (o ne visuotine apklausa), 

tuo tarpu skonio, mados ar pasenusio 

stiliaus argumentai, kuriuos pateikia 

administracija, taip pat yra netinkami; 

atskiri baldai turi būti keičiami tik tada, 

kai tam yra akivaizdus pagrindas – jie 

sugadinti, labai nusidėvėję ir suplyšę arba 

darbo vietoje dėl jų kyla specifinis ar 

bendro pobūdžio pavojus sveikatai 

(pavyzdžiui, galima pakeisti darbo stalus 

ir kėdes tais, kurie ergonomijos aspektu 

yra geresni); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Pakeitimas 43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 87b. primena generaliniam sekretoriui 

apie Personalo komiteto atlikto tyrimo dėl 

bendrų biurų rezultatus: pateikta 3 000 

atsakymų, o 80 proc. darbuotojų 

nepritaria bendriems biurams; ragina 

generalinį sekretorių parengti pasiūlymą 

dėl konsultavimosi su darbuotojais ir imtis 

tolesnių su tyrimo rezultatais susijusių 

veiksmų; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Pakeitimas 44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

100 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

100. pažymi, kad Parlamentas užtikrina 

teisę į mokamą pensiją ir tuo atveju, jei 

fondas nebegali vykdyti savo 

įsipareigojimų; palankiai vertina 

generalinio sekretoriaus pareiškimą, kad jis 

Biurui pateikė veiksmų planą; 

100. pažymi, kad Parlamentas dabar 

užtikrina teisę į mokamą pensiją ir tuo 

atveju, jei fondas nebegali vykdyti savo 

įsipareigojimų; dar kartą ragina Biurą 

kuo greičiau įvertinti dabartinę pensijų 

fondo padėtį; prašo Biuro skubiai 

persvarstyti savo 2009 m. balandžio 1 d. 

sprendimą, pagal kurį „Parlamentas 

prisiima teisinę atsakomybę užtikrinti 

programos narių teisę į papildomą 

pensiją, kuri būtų išsaugoma išnaudojus 

Pensijų fondo lėšas“, ir rasti sprendimą 

deficitui sumažinti, didinant įmokas arba 

kreipiantis į buvusius susijusius narius, 

kad šie padėtų savanorišku pagrindu 

sumažindami arba atsisakydami 

savanoriškos pensijos; palankiai vertina 

generalinio sekretoriaus pareiškimą, kad jis 

Biurui pateikė veiksmų planą; prašo Biuro 

šiuo atžvilgiu taip pat apsvarstyti Fondą 

administruojančios draudimo bendrovės 

veikimą, taip pat apsvarstyti galimybę 

paskelbti Fondo naudos gavėjų vardus ir 

pavardes tiek, kiek tai atitinka Sąjungos 

teisės aktus dėl asmens duomenų 

apsaugos; 

Or. en 
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