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13.4.2018 A8-0137/65 

Pakeitimas 65 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

152 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 152a. pažymi, kad REGIO GD pabrėžia 

savo indėlį į „ES 2020“ tikslus:  

a) sukuriant darbo vietas ir užtikrinant 

augimą ir investicijas; 

b) plėtojant bendrąją skaitmeninę rinką; 

c) didinant energijos vartojimo 

efektyvumą ir toliau remiant bendrąją 

skaitmeninę rinką; 

d) didinant bendrosios rinkos 

veiksmingumą ir 

e) padedant migrantams veiksmingai 

integruotis; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Pakeitimas 66 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

204 dalies g a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ga) įvertinti, ar ex ante sąlygų 

išsaugojimas po 2020 m. iš esmės 

pagerintų sanglaudos politikos 

veiksmingumą ir efektyvumą; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Pakeitimas 67 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

 205 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

205. atkakliai tvirtina, kad REGIO GD 

ir EMPL GD turėtų skelbti savo 

pasiūlymus dėl konkrečioms šalims skirtų 

rekomendacijų savo MVA, kaip ne vieną 

kartą yra prašęs Parlamentas; 

205. atkreipia dėmesį į išsamų 

Komisijos nario G. Oettingerio atsakymą, 

pateiktą pranešėjui, ir į jo išvadą, kad 

metinėmis veiklos ataskaitomis 

nesiekiama remti konkrečiai šaliai skirtų 

rekomendacijų; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Pakeitimas 68 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

230 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

230. pabrėžia, kad nustatyta trūkumų, 

visų pirma, valdymo ir kontrolės sistemose 

Vengrijoje (susijusių su vėlai pateikta 

mokėjimo agentūros valdymo deklaracija 

ir išmokų trūkumais žalinimo srityje), 

Bulgarijoje (susijusių su žalinimu ir 

ūkininkų ekologiškumo statusu), 

Lenkijoje (susijusių su žalinimo 

išmokomis) ir Italijoje (susijusių su 

trūkumais teisingai nustatant žemės 

tinkamumą finansuoti ir aktyvų 

ūkininką); 

Išbraukta. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Pakeitimas 69 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

253 dalies a punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

a) ūkininkai turėtų gauti BŽŪP 

išmokas, jeigu atitinka bendrą pagrindinių 

aplinkos apsaugos normų rinkinio 

reikalavimus, įskaitant GAEC ir žalinimo 

reikalavimus, kuriais siekiama 

reglamentuoti daugiau nei aplinkosaugos 

teisės aktų reikalavimais; šiuo atžvilgiu 

palankiai vertina Komisijos logiką 

vadovautis „į rezultatus orientuotu 

biudžetu“, todėl būsima įgyvendinimo 

sistema bus labiau pagrįsta rezultatais; 

a) ūkininkai turėtų gauti BŽŪP 

žalinimo išmokas, jeigu atitinka bendrą 

pagrindinių aplinkos apsaugos normų 

rinkinio reikalavimus, įskaitant GAEC ir 

žalinimo reikalavimus, kuriais siekiama 

reglamentuoti daugiau nei aplinkosaugos 

teisės aktų reikalavimais; šiuo atžvilgiu 

palankiai vertina Komisijos logiką 

vadovautis „į rezultatus orientuotu 

biudžetu“, todėl būsima įgyvendinimo 

sistema bus labiau pagrįsta rezultatais; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Pakeitimas 70 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

288 dalies a punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

a) nepaisant didelės Sąjungos 

paramos, 2016 m. pabaigoje priėmimo 

infrastruktūros Graikijoje ir Italijoje dar 

nebuvo parengtos tinkamai priimti 

migrantų; 

a) nepaisant didelės Sąjungos 

paramos, 2016 m. pabaigoje priėmimo 

infrastruktūros Graikijoje ir Italijoje dar 

nebuvo parengtos tinkamai priimti 

migrantų; taip pat nebuvo numatyti 

ištekliai, reikalingi bet kuriai kitai 

valstybei narei, kuri turi sieną su 

trečiosiomis šalimis ir kuri per būsimas 

migracijos krizes gali tapti atvykimo 

punktu; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Pakeitimas 71 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

294 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 294a. šiuo atžvilgiu ragina Komisijos 

narius deklaruoti visus savo interesus 

(kaip akcininkų, bendrovių valdybų narių, 

patarėjų ir konsultantų, asocijuotųjų 

fondų narių ir pan.), susijusius su visomis 

įmonėmis, kurių veikloje jie dalyvavo, 

įskaitant artimų šeimos narių interesus, 

taip pat pokyčius, kurie įvyko tuo metu, 

kai buvo paskelbta apie jų kandidatūras; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Pakeitimas 72 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

310 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

310. neseniai sužinojo, kad pirmasis 

JMO II statybos etapas turi būti užbaigtas 

tik 2020 m., o antrasis – 2024 m.; pažymi, 

kad Komisija vėlavimą paaiškina taip: 

310. neseniai sužinojo, kad pirmasis 

JMO II statybos etapas tikriausiai bus 

užbaigtas 2020 m. pradžioje, o antrasis – 

2024 m. pradžioje; atkreipia dėmesį į 

Komisijos pateiktus paaiškinimus dėl 

vėlavimo priežasčių ir prašo jos pateikti 

šiuos paaiškinimus pagrindžiančius 

dokumentus ir išsamų išlaidų, kurios 

atsiranda dėl vėlavimo perduoti pastatą, 

paskirstymą; 

Or. es 

 

 

 


