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Pakeitimas 6 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

2017/2136(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. susirūpinęs pažymi, kad pasiektas 

rekordinis neįvykdytų įsipareigojimų lygis, 

kuris 2016 m. pabaigoje siekė absoliutų 

238 mlrd. eurų rekordą, t. y. 72 proc. 

daugiau nei 2007 m., ir prilygo 2,9 metų 

išmokų sumai, palyginti su 2,2 metų 

2007 m.; mano, kad dėl to padidėjo sumos, 

kurias skolinga Sąjunga, ir atitinkamai 

Sąjungos biudžeto finansinės rizikos 

poveikis; 

51. susirūpinęs pažymi, kad pasiektas 

rekordinis neįvykdytų įsipareigojimų lygis, 

kuris 2016 m. pabaigoje siekė absoliutų 

238 mlrd. eurų rekordą, t. y. 72 proc. 

daugiau nei 2007 m., ir prilygo 2,9 metų 

išmokų sumai, palyginti su 2,2 metų 

2007 m.; mano, kad dėl to padidėjo sumos, 

kurias skolinga Sąjunga, ir atitinkamai 

Sąjungos biudžeto finansinės rizikos 

poveikis; pabrėžia, kad Sąjungos 

biudžetas negali būti deficitinis, o jo 

ilgalaikiai įsipareigojimai iš tikrųjų yra 

biudžeto skola; 

Or. en 
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Pakeitimas 7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

2017/2136(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

296 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 296a. yra susirūpinęs dėl to, kad tam 

tikri Komisijos nariai, kurie dalyvavo 

posėdyje su įmonėje „Goldman Sachs“ 

dirbančiu J. M. Barroso arba gavo 

pensiją iš Parlamento savanoriško pensijų 

kaupimo fondo, papildančią jų pareigas 

einančio Komisijos nario darbo 

užmokestį, stokoja skaidrumo ir 

sąžiningumo; prašo, kad Komisijos 

pirmininkas pareikštų Parlamentui savo 

nuomonę dėl minėtų atvejų ir pateiktų 

galimus sprendimus, kaip ateityje išvengti 

tokių situacijų; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Pakeitimas 8 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

2017/2136(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

296 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 296b. yra labai susirūpinęs dėl 

skaidrumo stokos, bet kokios 

konkurencijos tarp reikalavimus 

atitinkančių darbuotojų nebuvimo ir 

galimo netinkamo Sąjungos tarnybos 

nuostatų taikymo neseniai Komisijos 

pirmininko biuro vadovą paskiriant 

naujuoju Komisijos generaliniu 

sekretoriumi; pažymi, kad Komisijos 

atsakymuose į Parlamento Biudžeto 

kontrolės komiteto klausimus nebuvo 

pakankamai pagrįstas generalinio 

sekretoriaus paskyrimas taikant Tarnybos 

nuostatų 7 straipsnį, kad būtų atliktas 

perkėlimas nepaskelbus apie laisvą vietą 

ir nepakvietus reikalavimus atitinkančių 

darbuotojų teikti paraiškas; tikisi, kad 

Komisijos pirmininkas pateiks 

Parlamentui savo planą, kaip ištaisyti 

žalą, padarytą Komisijos įvaizdžiui dėl 

pastarojo generalinio sekretoriaus 

paskyrimo;  

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Pakeitimas 9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

2017/2136(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

297 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

297. siekdamas užtikrinti 

nepriekaištingą Europos viešąjį 

administravimą, ragina Komisiją iki 

2018 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 

vyresniųjų pareigūnų, skyrimo procedūros, 

kuria užtikrinama, kad, laikantis 

maksimalaus skaidrumo ir visapusiškai 

užtikrinant lygias galimybes, būtų atrinkti 

geriausi kandidatai ir kuri būtų pakankamai 

išsami, kad ją būtų galima taikyti kitose 

institucijose, pvz., Parlamente ir Taryboje; 

297. atsižvelgdamas į pastarąjį 

Komisijos generalinio sekretoriaus 

paskyrimą ir siekdamas užtikrinti 

nepriklausomą Europos viešąjį 

administravimą, ragina Komisiją iki 

2018 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 

vyresniųjų pareigūnų, skyrimo procedūros, 

kuria užtikrinama, kad, laikantis 

maksimalaus skaidrumo ir visapusiškai 

užtikrinant lygias galimybes, būtų atrinkti 

geriausi kandidatai ir kuri būtų pakankamai 

išsami, kad ją būtų galima taikyti visose 

kitose Sąjungos institucijose, įskaitant 

Parlamentą ir Tarybą; 

Or. en 

 


