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17.10.2018 A8-0313/29 

Pakeitimas 29 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. apgailestauja, kad po to, kai 

2014 m. vasario 3 d. buvo paskelbta 

pirmoji Komisijos ES kovos su korupcija 

ataskaita, Komisija atsisakė tęsti šią 

metinių ataskaitų praktiką ir vietoj to 

integravo antikorupcinę politiką į 

Europos ekonomikos semestrą; pažymi, 

kad konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose ekonomikos semestro 

kontekste nėra aiškiai apibūdinta esama 

padėtis ir nepateikta rekomendacijų dėl 

kovos su korupcija priemonių visoms 

valstybėms narėms; primygtinai ragina 

Komisiją pateikti Parlamentui ir antrą ES 

kovos su korupcija ataskaitą ir šiomis 

aplinkybėmis nevertinti kovos su 

korupcija pastangų tik ekonominio 

nuostolio prasme, bet taip pat išnagrinėti 

neigiamą korupcijos poveikį 

pagrindinėms Sąjungos piliečių teisėms; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Pakeitimas 30 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 78a. mano, kad 2018 m. balandžio 18 d. 

rezoliucijoje dėl Komisijos sąžiningumo 

politikos Parlamentas išreiškė 

susirūpinimą dėl aukšto rango pareigūnų 

skyrimo tvarkos, pakartoja savo raginimą 

Komisijai iki 2018 m. pabaigos 

persvarstyti administracines vyresniųjų 

pareigūnų skyrimo procedūras, siekiant 

visapusiškai užtikrinti, kad būtų atrinkti 

geriausi kandidatai laikantis didžiausio 

skaidrumo ir lygių galimybių; ragina 

Komisiją taip pat persvarstyti savo 

pareigūnų įdarbinimo politiką apskritai, 

kad būtų išvengta interesų konfliktų, 

pavyzdžiui, tokių, į kuriuos atkreipė 

dėmesį NVO1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Pakeitimas 31 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. iš esmės pritaria Komisijos 

pateiktoms agentūrų biudžeto poreikių 

sąmatoms; todėl mano, kad dar labiau 

sumažinus lėšas, kaip siūlo Taryba, kiltų 

grėsmė tinkamam agentūrų veikimui ir jos 

negalėtų atlikti joms pavestų užduočių; 

62. iš esmės pritaria Komisijos 

pateiktoms agentūrų biudžeto poreikių 

sąmatoms; todėl mano, kad dar labiau 

sumažinus lėšas, kaip siūlo Taryba, kiltų 

grėsmė tinkamam agentūrų veikimui ir jos 

negalėtų atlikti joms pavestų užduočių; yra 

susirūpinęs dėl to, kad apskritai Sąjungos 

piliečiai mažai žino apie agentūras, o 

siekiant atskaitomybės ir savarankiškumo 

būtina užtikrinti aukšto lygio matomumą; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Pakeitimas 32 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 63a. primena, kad dauguma Sąjungos 

agentūrų pažymėjo, jog jos nenori būti 

priklausomos nuo mokesčių, nes jie 

neužtikrina nuolatinio pajamų srauto; be 

to, pabrėžia, kad reikėtų vengti interesų 

konfliktų, kylančių dėl to, kad agentūros 

priklausomos nuo mokesčių; ragina 

Komisiją išnagrinėti galimybę nustatyti 

sistemą, pagal kurią mokesčiai būtų 

mokami Komisijai, o ne tiesiogiai 

Sąjungos agentūroms, o Sąjungos 

agentūros ir toliau būtų finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Pakeitimas 33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atkreipia dėmesį į 2018 m. rugsėjo 

25 d. Bendrojo Teismo sprendimą, kuriuo 

patvirtinamas Parlamento atsisakymas 

leisti susipažinti su dokumentais, 

susijusiais su Parlamento narių 

dienpinigiais, kelionės išlaidomis ir 

Parlamento narių padėjėjų išmokomis 

(Sprendimas bylose T-639/15–T-666/15 

Maria Psara ir kt. prieš Parlamentą ir T-

94/16 Gavin Sheridan prieš Parlamentą); 

79. atkreipia dėmesį į 2018 m. rugsėjo 

25 d. Bendrojo Teismo sprendimą, kuriuo 

patvirtinamas Parlamento atsisakymas 

leisti susipažinti su dokumentais, 

susijusiais su Parlamento narių 

dienpinigiais, kelionės išlaidomis ir 

Parlamento narių padėjėjų išmokomis 

(Sprendimas bylose T-639/15–T-666/15 

Maria Psara ir kt. prieš Parlamentą ir T-

94/16 Gavin Sheridan prieš Parlamentą); 

primena biurui, kad plenariniame 

posėdyje buvo reikalaujama užtikrinti 

didesnį skaidrumą ir pažymėta, kad 

būtina skubiai atlikti bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtos išmokos auditą; 

šiomis aplinkybėmis palankiai įvertino tai, 

kad suformuota ad hoc darbo grupė 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos naudojimo taisyklėms nustatyti ir 

paskelbti; vis dėlto apgailestauja, kad 

remdamasis šios grupės išvadomis Biuras 

sugebėjo susitarti tik dėl neišsamaus 

reikalavimus atitinkančių išlaidų sąrašo ir 

dėl reikalavimo, kad kiekvienas 

Parlamento narys turėtų atskirą banko 

sąskaitą, skirtą lėšoms, gautoms kaip 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos dalis; primena savo raginimą 

Biurui atlikti tokius papildomus su 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirta 

išmoka susijusius pakeitimus: 
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 – reikalauti, kad Parlamento nariai 

saugotų visus su bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirta išmoka susijusius 

kvitus; 

 – reikalauti, kad Parlamento nariai 

pasibaigus jų kadencijai grąžintų 

nepanaudotas bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtas lėšas; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Pakeitimas 34 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. primena, kad 2018 m. kovo 8 d. 

pranešime Biurui Parlamento generalinis 

sekretorius pripažino, kad pensijų fondo, 

susijusio su Parlamento narių savanoriško 

pensijų kaupimo programa, lėšos bus 

išnaudotos dar gerokai prieš pensijų 

mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo 

užbaigimą ir galbūt jau iki 2024 m.; todėl 

ragina generalinį sekretorių ir Biurą, 

visapusiškai paisant Parlamento narių 

statuto, skubiai parengti aiškų su pensijų 

fondu susijusį planą, pagal kurį iš karto 

po 2019 m. rinkimų Parlamentas 

prisiimtų ir perimtų įsipareigojimus ir 

atsakomybę už Parlamento narių 

savanoriško pensijų kaupimo programą; 

81. primena, kad 2018 m. kovo 8 d. 

biuro pranešime Parlamento generalinis 

sekretorius pripažino, kad pensijų fondo, 

susieto su Parlamento narių savanoriško 

pensijų kaupimo programa, lėšos bus 

išnaudotos dar gerokai prieš pasibaigiant 

pensijų mokėjimo įsipareigojimams ir 

galbūt jau iki 2024 m.; taip pat primena, 

kad Parlamentas užtikrina teisę į mokamą 

pensiją ir tuo atveju, jei fondas nebegali 

vykdyti savo įsipareigojimų; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl to, kad tokiu būdu 

švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai; 

prašo generalinį sekretorių parengti 

pasiūlymų dėl fondo panaikinimo ir 

sumokėtų įmokų sugrąžinimo 

dalyvaujantiems ir buvusiems Parlamento 

nariams; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Pakeitimas 35 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

93 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

93. išlaiko nepakeistą bendrą 

Ombudsmeno 2019 m. biudžeto lygį, kaip 

2019 m. biudžeto projekte pasiūlė 

Komisija; 

93. išlaiko nepakeistą bendrą 

Ombudsmeno 2019 m. biudžeto lygį, kaip 

biudžeto projekte pasiūlė Komisija; 

pabrėžia, kad labai išaugo Europos 

ombudsmeno bylų skaičius ir kad 

Europos ombudsmeno tarnybai kyla 

pavojus, jog greitai jai pritrūks ir 

darbuotojų, ir lėšų; taip pat pabrėžia, kad 

dėl tokio lėšų trūkumo ombudsmenas gali 

negalėti vykdyti naujų itin reikalingų 

užduočių, pavyzdžiui, teikti pagalbą 

informatoriams Sąjungos institucijose 

(ombudsmenė išreiškė norą imtis šios 

užduoties), jei Komisija ir Parlamentas 

nuspręstų, kad informatoriams 

reikalingas Sąjungos konsultacinis 

organas; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Pakeitimas 36 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6a. pabrėžia, kad ištekliai, skirti iš 

sanglaudos politikos lėšų, neturėtų nei 

tiesiogiai, nei netiesiogiai remti 

perkėlimo, kaip apibrėžta Komisijos 

reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 

straipsnio 61a dalyje; primygtinai ragina 

valstybių narių valdymo institucijas 

užtikrinti, kad įnašai į fondus nebūtų 

skiriami gavėjams, kurie per penkerius 

metus iki paraiškos dėl įnašo pateikimo 

atliko perkėlimą; taip pat ragina 

užtikrinti, kad visi įnašai būtų 

susigrąžinami iš gavėjų, kurie atlieka 

perkėlimą per penkerius metus po to, kai 

gavo įnašą; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Pakeitimas 37 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79a. pabrėžia, kad Parlamento narių 

atlyginimai ir išmokos yra labai dosnūs; 

mano, kad tai atitolina juos nuo žmonių, 

kuriems jie atstovauja; taip pat primena, 

kad dauguma Parlamento narių išlaidų 

jau apmokėtos; todėl pabrėžia, kad 

Parlamento narių atlyginimai ir išmokos 

turi būti gerokai sumažinti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Pakeitimas 38 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79b. mano, kad Europos Parlamento 

nariai yra valstybės tarnautojai ir kad jie 

jau gauna nemažą algą; primygtinai 

reikalauja, kad jie neleistų daugiau 

mokesčių mokėtojų pinigų kelionėms nei 

tai būtina jų pareigoms vykdyti; todėl 

mano, kad Parlamento nariams neturėtų 

būti kompensuojamos išlaidos už 

aukštesnės kaip ekonominės klasės 

bilietus; 

Or. en 

 

 


