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PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Po 31 straipsnio pirmos pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:
„Europos išorės veiksmų tarnyba 
parengia savo įplaukų ir išlaidų sąmatą, 
kurią ji perduoda Komisijai iki kiekvienų 
metų liepos 1 d. Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-vyriausiasis įgaliotinis 
konsultuojasi su Komisijos nariais, 
atsakingais atitinkamai už vystymosi ir 
kaimynystės politiką, dėl klausimų, 
susijusių su jų atsakomybės sritimis.“

Or. en

Pagrindimas

Tiksliai vėl įrašomas susitarimo, pasiekto Madride, tekstas, dėl kurio buvo balsuojama 
plenarinėje sesijoje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) 41 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa: 
„Komisija, siekdama užtikrinti skaidrų 
Sąjungos išorės veiksmų biudžetą, kartu 
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su ES biudžeto projektu perduoda 
biudžeto valdymo institucijai darbo 
dokumentą, kuriame aiškiai pateikiamos 
visos su Sąjungos išorės veiksmais 
susijusios išlaidos.“

Or. en

Pagrindimas

 Tiksliai vėl įrašomas susitarimo, pasiekto Madride, tekstas, dėl kurio buvo balsuojama 
plenarinėje sesijoje. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
46 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) 46 straipsnio 1 dalies 3 punkto a 
papunktis papildomas šiomis 
pastraipomis:
„EIVT skirto biudžeto skirsnio Personalo 
plane nustatomas kiekvienos kategorijos 
kiekvieno pareiginio lygio etatų skaičius ir 
nuolatinių bei laikinųjų etatų skaičius, 
įskaitant sutartininkus ir vietinį 
personalą, leistiną neviršijant biudžeto 
asignavimų.
Personalo plane nurodomas bet koks 
EIVT centrinės administracijos ir visų 
Sąjungos delegacijų etatų pagal pareiginį 
lygį ar kategoriją didinimas ar mažinimas, 
palyginti su praėjusiais metais.
Personalo plane šalia finansiniais metais 
leistino etatų skaičiaus nurodomas 
leistinas etatų skaičius ankstesniais 
metais, taip pat etatų, kuriuose dirba 
valstybių narių diplomatai bei Tarybos ir 
Komisijos darbuotojai, skaičius.
Biudžeto valdymo institucija 
informuojama apie kiekvienos kategorijos 
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kiekvieno pareiginio lygio ir kiekvienos 
Sąjungos delegacijos, taip pat EIVT 
centrinės administracijos etatų skaičių. Ši 
informacija pateikiama priede prie EIVT 
skirto biudžeto skirsnio personalo plano.“

Or. en

Pagrindimas

 Tiksliai vėl įrašomas susitarimo, pasiekto Madride, tekstas, dėl kurio buvo balsuojama 
plenarinėje sesijoje. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau su Komisija galima sutarti dėl 
išsamių taisyklių, siekiant palengvinti į 
biudžeto EIVT ir Tarybos skirsnius 
įtrauktų Sąjungos delegacijų veiklos 
asignavimų vykdymą.

EIVT generalinis direktorius biudžeto ir 
administraciniams klausimams atsiskaito 
Komisijos pirmininko pavaduotojui-
vyriausiajam įgaliotiniui už EIVT 
administracinį ir vidaus biudžeto valdymą.
Jis vadovaujasi tomis pačiomis biudžeto 
eilutėmis ir administracinėmis 
taisyklėmis, kurios taikytinos pagal ES 
biudžeto III skirsnio dalį, kuri priskiriama 
daugiametės finansinės programos 5 
išlaidų kategorijai.

Or. en

Pagrindimas

 Tiksliai vėl įrašomas susitarimo, pasiekto Madride, tekstas, dėl kurio buvo balsuojama 
plenarinėje sesijoje. 
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
66 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai taikoma mutatis mutandis valstybės 
narės valdžios institucijoms darbuotojams 
iš valstybių narių diplomatinių tarnybų. 
Kilmės valstybė narė atsako už visas 
sumas, nesusigrąžintas per trejų metų 
laikotarpį nuo tada, kai buvo priimtas 
sprendimas dėl atsakomybės.

Or. en

Pagrindimas

 Tiksliai vėl įrašomas susitarimo, pasiekto Madride, tekstas, dėl kurio buvo balsuojama 
plenarinėje sesijoje. 


