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17.4.2018 A8-0146/24 

Pakeitimas 24 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas 

2018/2001(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. primena įgaliojimų 

nepriklausomumo principą; atsižvelgdamas 

į sprendimą, kurį priims Biuras, pakartoja 

raginimą užtikrinti didesnį bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos 

skaidrumą, remiantis nacionalinių 

delegacijų Parlamente ir valstybėse narėse 

gerosios praktikos pavyzdžiais; pabrėžia, 

kad galėtų būti taikoma mišri sistema, t. y. 

dalis bendroms išlaidoms kompensuoti 

skirtos išmokos būtų išmokama kaip 

vienkartinė išmoka, o likusi dalis – 

remiantis sąskaitomis arba atlikus auditą; 

pakartoja, kad didesnis bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtos išmokos efektyvumas 

ir skaidrumas nereiškia, kad bus 

pažeidžiamas privatumas; 

31. primena įgaliojimų 

nepriklausomumo principą; atsižvelgdamas 

į sprendimą, kurį priims Biuras, pakartoja 

raginimą užtikrinti didesnį bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos 

skaidrumą, remiantis nacionalinių 

delegacijų Parlamente ir valstybėse narėse 

gerosios praktikos pavyzdžiais; 

pakartotinai ragina Biurą skubiai 

padaryti tokius konkrečius pakeitimus, 

susijusius su bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtomis išmokomis: 

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 kadencijos pabaigoje; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Pakeitimas 25 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas 

2018/2001(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31a. ragina Biurą atlikti šį papildomą 

konkretų bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtų išmokų pakeitimą, t. y. 

Parlamento vidaus audito tarnyba turėtų 

atlikti 5 proc. atrinktų bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų 

naudojimo pavyzdžių auditus ir šio audito 

galutiniai rezultatai ir išvados turėtų būti 

įtraukiami į Parlamento skelbiamą metinę 

ataskaitą; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Pakeitimas 26 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas 

2018/2001(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31b. ragina Biurą atlikti šį papildomą 

konkretų bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtų išmokų pakeitimą, t. y. 

Parlamento nariai kasmet turėtų skelbti 

savo išlaidų apžvalgą pagal kategorijas, 

t. y., komunikacijos išlaidos, biuro patalpų 

nuoma ir biuro reikmenys; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Pakeitimas 27 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas 

2018/2001(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. dar kartą ragina Biurą užtikrinti, 

kad būtų paisoma Parlamento narių ir 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų 

socialinių teisių ir teisių į pensiją ir kad 

būtų užtikrinamos tinkamos finansinės 

lėšos; ryšium su tuo, pakartoja savo 

raginimą rasti tinkamą sprendimą dėl tų 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų, 

kurie dirbo dvi Parlamento kadencijas ir 

pasibaigus dabartinei kadencijai negalės 

naudotis Europos pensijų teisių sistema, 

kai pasieks pensinį amžių, nes nebus 

išdirbę būtino dešimties metų laikotarpio 

(ir trūkstamas laikas nebus ilgas), kaip 

nurodyta Tarnybos nuostatuose, dėl to, kad 

2014 m. Parlamento rinkimai įvyko 

anksčiau ir vėluota patvirtinti naujas 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų 

sutartis dėl didelio darbo krūvio po 

2009 m. ir 2014 m. rinkimų; primena, kad 

Parlamento narių statuto 27 straipsnio 2 

dalyje nustatyta, kad „turimos ir 

turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“; 

vis dėlto pažymi, kad su savanorišku 

pensijų kaupimo fondu siejamos 

nuolatinės problemos, ir prašo Biurą ir 

generalinį sekretorių imtis veiksmų 

siekiant išnagrinėti visas pasirinkimo 

galimybes, kad būtų sumažinta našta 

Parlamento biudžetui; 

33. dar kartą ragina Biurą užtikrinti, 

kad būtų paisoma Parlamento narių ir 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų 

socialinių teisių ir teisių į pensiją ir kad 

būtų užtikrinamos tinkamos finansinės 

lėšos; ryšium su tuo, pakartoja savo 

raginimą rasti tinkamą sprendimą dėl tų 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų, 

kurie dirbo dvi Parlamento kadencijas ir 

pasibaigus dabartinei kadencijai negalės 

naudotis Europos pensijų teisių sistema, 

kai pasieks pensinį amžių, nes nebus 

išdirbę būtino dešimties metų laikotarpio 

(ir trūkstamas laikas nebus ilgas), kaip 

nurodyta Tarnybos nuostatuose, dėl to, kad 

2014 m. Parlamento rinkimai įvyko 

anksčiau ir vėluota patvirtinti naujas 

akredituotų Parlamento narių padėjėjų 

sutartis dėl didelio darbo krūvio po 

2009 m. ir 2014 m. rinkimų; pažymi, kad 

EP nariams skirtas Savanoriškas pensijų 

kaupimo fondas buvo įsteigtas 1990 m. 

pagal papildomą pensijų sistemą 

reglamentuojančias Biuro taisykles ir EP 

nariai galėjo prisijungti prie fondo iki 

šeštosios Parlamento kadencijos pabaigos 

(2009 m. liepos 13 d.); apgailestauja dėl 

to, kad vis labiau didėja fondo aktuarinis 

deficitas; ragina Biurą ir generalinį 

sekretorių išnagrinėti visas galimybes 

sumažinti Parlamento biudžeto naštą, 
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įskaitant mokesčius išmokamoms 

pensijoms, fondo narių pensinio amžiaus 

didinimą ir indeksavimo pabaigą, bet tuo 

neapsiribojant; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Pakeitimas 28 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas 

2018/2001(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 46a. abejoja dėl valstybėse narėse 

taikomo Europos Parlamento 

informacijos biurų modelio 

veiksmingumo; atkreipia dėmesį į tai, kad 

faktiškai dubliuojamas EP informacijos 

biurų, Komisijos atstovybių įvairiose 

valstybėse narėse ir Parlamento ryšių 

grupių bei Komisijos Briuselyje jau 

atliktas darbas; abejoja dėl Sąjungos lėšų, 

išleistų EP informacijos biurų veiklai, 

pridėtinės vertės; ragina Parlamentą 

atlikti tyrimą ir jame išanalizuoti bei 

įvertinti bendro modelio pridėtinę vertę; 

Or. en 

 

 


