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18.10.2018 A8-0313/49 

Pakeitimas 49 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

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. 

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.; 

apgailestauja dėl vis labiau ir nevaldomai 

didėjančio fondo aktuarinio deficito ir 

primygtinai ragina Biurą bei generalinį 

sekretorių visapusiškai paisyti Parlamento 

narių statuto, išnagrinėti visas galimybes 

kuo labiau sumažinti Europos 

Parlamento biudžetui tenkančią naštą, 

įskaitant, be kita ko, mokesčius 

išmokamoms pensijoms, didinti fondo 
narių pensinį amžių ir panaikinti 

indeksavimą; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Pakeitimas 50 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. primygtinai ragina generalinį 

sekretorių parengti išsamią tvarką, kurią 

taikant Parlamentas, Regionų komitetas ir 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas aktyviau dalytųsi 

administracinio padalinio funkcijomis ir 

paslaugomis; 

85. primygtinai ragina generalinį 

sekretorių parengti išsamią tvarką, kurią 

taikant Parlamentas, Regionų komitetas ir 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas visapusiškai dalytųsi 

administracinio padalinio funkcijomis ir 

paslaugomis; 

Or. en 



 

AM\1166519LT.docx  PE624.170v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0313/51 

Pakeitimas 51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79a. primena, jog anksčiau 

Parlamentas balsavo už poziciją, kad 

Parlamento nariai saugotų savo išlaidas 

patvirtinančius kvitus, kasmet skelbtų 

išlaidų ataskaitą ir grąžintų neišleistą 

pinigų sumą pasibaigus jų įgaliojimams 

arba kadencijai; primena Biuro 

sprendimą suformuoti ad hoc darbo 

grupę, kuri nustatytų ir paskelbtų 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos naudojimo taisykles, atsižvelgiant 

į ankstesnes rekomendacijas dėl biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo; apgailestauja, kad 

Biuras nusprendė nesivadovauti šios 

darbo grupės pasiūlymu, t. y. kad išorės 

auditorius vykdytų atskirų bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų 

sąskaitų patikrinimus, ir taip sustabdė 

prasmingą šių išmokų naudojimo 

reformą; ragina Biurą nedelsiant 

atnaujinti diskusijas dėl bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų ir 
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sudaryti susitarimą iki šios kadencijos 

pabaigos; mano, kad toks susitarimas 

turėtų apimti bendrąsias taisykles dėl 

didesnio skaidrumo ir finansinės 

atskaitomybės, be kita ko: i) sutikti, kad 

nepriklausomi auditoriai būtų atsakingi 

už metinį išlaidų patikrinimą ir kad jie 

skelbtų auditoriaus nuomonę; ii) jei 

auditorius nepatvirtina, kad išlaidos 

atitinka bendroms išlaidoms kompensuoti 

skirtų išmokų taisykles, turėtų būti 

vykdomi papildomi administraciniai 

patikrinimai; iii) kadencijos gale 

nepanaudotos lėšos turėtų būti 

grąžinamos; 

Or. en 

 


