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Pakeitimas 1
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
Nurodomoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į faktą, jog pakartotinai 
trijų ketvirtadalių balsų dauguma balsuota 
už tai, kad būtų panaikintas Parlamento 
būstinės išsklaidymas į tris darbo vietas, 
pavyzdžiui, 2012 m. spalio 23 d. 
Parlamento rezoliucijoje „Dėl Tarybos 
pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 
finansinių metų bendrojo biudžeto 
projekto. Visi skirsniai“* ir 2013 m. 
vasario 6 d. rezoliucijoje „2014 m. 
biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti 
skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį 
skirsnį“*, taip pat 2012 m. gegužės 10 d. 
Parlamento sprendime „Dėl 2012 m.
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I 
skirsnis – Europos Parlamentas“*,

– atsižvelgdamas į faktą, jog balsuota už 
tai, kad būtų panaikintas Parlamento 
būstinės išsklaidymas į tris darbo vietas, 
pavyzdžiui, 2012 m. spalio 23 d. 
Parlamento rezoliucijoje „Dėl Tarybos 
pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 
finansinių metų bendrojo biudžeto 
projekto. Visi skirsniai“1 ir 2013 m. vasario 
6 d. rezoliucijoje „2014 m. biudžeto 
sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai, 
išskyrus su Komisija susijusį skirsnį“2, taip 
pat 2012 m. gegužės 10 d. Parlamento 
sprendime „Dėl Europos Sąjungos 2010 
finansinių metų bendrojo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis –
Europos Parlamentas“3,

Or. en

Pagrindimas

Balsuojant dėl Parlamento būstinės išskaidymo į tris darbo vietas panaikinimo pakartotinai 
nebuvo surinkta trijų ketvirtadalių balsų daugumos.

Pakeitimas 2
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo 

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR; kadangi jis neturi 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0359.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0048.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0155.
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vietų išsklaidymu susijusios išlaidos 
sudaro 180 000 000 EUR;

atnaujintų duomenų, kokios yra kiekvieno 
darbo vietos išlaikymo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 3
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo vietų 
išsklaidymu susijusios išlaidos sudaro 
180 000 000 EUR;

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo vietų 
išsklaidymu tiesiogiai susijusios išlaidos 
sudaro 152 300 000 EUR (iš kurių
28 300 000 EUR metinės nusidėvėjimo 
sąnaudos yra teorinės, taigi nelaikomos 
biudžeto išlaidomis);

Or. en

Pakeitimas 4
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo 
vietų išsklaidymu susijusios išlaidos 
sudaro 180 000 000 EUR;

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių, remiantis 
Europos Parlamento Generalinio 
sekretoriato pripažintais apskaičiavimų 
duomenimis, išdėstytais dokumente 
„Atsakymai į klausimus rengiantis EP 
2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimui“ 
(„REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE 
IN PREPARATION TO THE EP 
DISCHARGE FOR 2011“), su 12 sesijų 
(lyginant su išlaidomis, kurios būtų 
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susidariusios Briuselyje) susijusios
išlaidos sudaro 51,61 mln. EUR, t. y., 
0,04 proc. Europos Sąjungos metinio 
biudžeto ir po 10 euro centų vienam 
piliečiui per metus;

Or. fr

Pakeitimas 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo vietų 
išsklaidymu susijusios išlaidos sudaro 
180 000 000 EUR;

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje 
numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su 
geografiniu darbo vietų išsklaidymu 
tiesiogiai susijusios išlaidos sudaro 169–
204 mln. EUR;

Or. en

Pakeitimas 6
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Sutarties Protokole Nr. 6 
nurodyta, kad Parlamento būstinė yra 
Strasbūre, kad jo komitetų posėdžiai 
rengiami Briuselyje ir kad Generalinis 
sekretoriatas lieka Liuksemburge;

Or. en
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Pakeitimas 7
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. primena, kad plenarines sesijas vietoj 
Strasbūro rengiant Briuselyje būtų 
sutaupyta 1,5 mln. EUR, ir tai pabrėžiama 
Europos Parlamento Generalinio 
sekretoriato dokumento „Atsakymai į 
klausimus, susijusius su 2010 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimu, ir tolesnė veikla“ 
(„REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010“) 28 dalyje 
„Strasbūro kaip EP būstinės naudojimo 
išlaidos“ („Costs of using Strasbourg as 
the seat of the EP“);

Or. fr

Pakeitimas 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi nuo dabartinės kadencijos 
pradžios ir atskiri komitetai, ir 
Parlamentas per plenarinę sesiją Europos 
Parlamento administracijai pateikė kelis 
konkrečius prašymus parengti visapuses, 
išsamias ir patikimas papildomų išlaidų, 
susijusių su kiekviena iš trijų darbo vietų, 
sąmatas;

Or. en
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Pakeitimas 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi 2002 m. rugsėjo mėn. 
generalinio sekretoriaus Biurui pateiktoje 
ataskaitoje nurodyti duomenys yra 
paskutinė turima visa apimanti išlaidų 
sąmata;

Or. en

Pakeitimas 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi 2002 m. generalinio 
sekretoriaus pateikta sąmata patvirtinta 
Biuro ir Biudžeto komiteto jungtinės 
darbo grupės ataskaitoje, susijusioje su 
2012 m. Parlamento biudžetu, kai 
148 mln. EUR sąmata buvo papildyta
25 mln. EUR Strasbūre esančių pastatų 
metinės amortizacijos išlaidų suma, į 
kurią reikia atsižvelgti nuo minėtų pastatų 
įsigijimo;

Or. en
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Pakeitimas 11
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi laikas, kurį 2011 m.
pareigūnai ir kiti tarnautojai sugaišo kas 
mėnesį vykstančioms kelionėms į keturių 
dienų plenarines sesijas sudarė 69 562 
dienas, o akredituoti Parlamento narių 
padėjėjai šioms kelionėms sugaišo 31 316 
dienų, ir minėtos pareigūnų bei kitų 
tarnautojų kelionės kainavo
16 652 490 EUR, o akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų – 5 944 724 EUR;

B. kadangi pareigūnų bei kitų tarnautojų 
kelionės kainuoja 16 652 490 EUR, o 
akredituotų Parlamento narių padėjėjų –
5 944 724 EUR;

Or. fr

Pakeitimas 12
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai 
ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms į keturių dienų 
plenarines sesijas sudarė 69 562 dienas, o 
akredituoti Parlamento narių padėjėjai 
šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir 
minėtos pareigūnų bei kitų tarnautojų 
kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o 
akredituotų Parlamento narių padėjėjų –
5 944 724 EUR;

B. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai 
ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms į keturių dienų 
plenarines sesijas, sudarė 69 562 dienas (iš 
kurių misijoms iš informacijos centrų 
būtų sugaišta dar 3 115 dienų, jeigu 
Parlamentas dirbtų vienoje vietoje), o 
akredituoti Parlamento narių padėjėjai 
šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir 
minėtos pareigūnų bei kitų tarnautojų 
kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o 
akredituotų Parlamento narių padėjėjų –
5 944 724 EUR;

Or. en
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Pakeitimas 13
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai 
ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms į keturių dienų 
plenarines sesijas sudarė 69 562 dienas, o 
akredituoti Parlamento narių padėjėjai 
šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir 
minėtos pareigūnų bei kitų tarnautojų 
kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o 
akredituotų Parlamento narių padėjėjų –
5 944 724 EUR;

B. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai 
ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms iš būstinės į kitas 
darbo vietas sudarė 69 562 dienas, o
akredituoti Parlamento narių padėjėjai 
šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir 
minėtos pareigūnų bei kitų tarnautojų 
kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o 
akredituotų Parlamento narių padėjėjų –
5 944 724 EUR;

Or. fr

Pakeitimas 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi Europos Parlamento poveikis 
Strasbūro miesto ir regiono ekonomikai, 
palyginti su kitų Europos Sąjungos 
įstaigų, kuriose dirba nuolatiniai 
darbuotojai, poveikiu, yra nedidelis: 
Parlamente yra apie 223 darbo vietos, o 
Europos Taryboje dirba beveik 3 000 
nuolatinių darbuotojų, be to, dar 4 000 
darbuotojų dirba Eurokorpuse, Europos 
žmogaus teisių teisme, televizijos kanale 
„Arte“ ir diplomatinėse tarnybose, o tai 
reiškia, kad Europos Parlamento būstinė 
Strasbūre duoda apie 17 mln. EUR, o kitų 
įstaigų būstinės – apie 400 mln. EUR 
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pajamų1, kurios yra nuolatinis ir 
ilgalaikis įnašas į vietos ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi šie skaičiai neatspindi, kiek 
kainuoja frakcijų personalo kelionės 
(apskaičiuota, kad jos papildomai turėtų 
kainuoti bent 5 mln. EUR) arba kitų ES 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
plenarinėse sesijose, kelionės, be to, jie 
neatspindi ir kitų su darbo vietų 
išsklaidymu susijusių sąnaudų, 
pavyzdžiui, su darbo laiko praradimu ir su 
tuo susijusiu apmokėjimu už dirbtus 
viršvalandžius, papildomų išlaidų, kurias 
patyrė personalas, pavyzdžiui, dėl to, kad 
reikėjo samdyti aukles jų vaikams 
prižiūrėti namuose, ir galimų Parlamento 
narių kelionių išlaidų skirtumų (kurie 
2012 m. iš viso sudarė 72 103 109 EUR), 
atsirandančių dėl to, kad, norėdami 
patekti į darbo vietą, jie turi naudotis 
skirtingomis transporto priemonėmis ir 
vykti skirtingais maršrutais;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 16
Monika Hohlmeier

                                               
1 „Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg“ (liet. „Europos institucijų 
buvimo Strasbūre ekonominis poveikis“), Groupement EDR – CityConsult – Médiascopie, 2011 m. sausio 
mėn.



AM\944223LT.doc 11/25 PE516.652v02-00

LT

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi šie skaičiai neatspindi, kiek 
kainuoja frakcijų personalo kelionės 
(apskaičiuota, kad jos papildomai turėtų 
kainuoti bent 5 mln. EUR) arba kitų ES 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
plenarinėse sesijose, kelionės, be to, jie 
neatspindi ir kitų su darbo vietų 
išsklaidymu susijusių sąnaudų, 
pavyzdžiui, su darbo laiko praradimu ir su 
tuo susijusiu apmokėjimu už dirbtus 
viršvalandžius, papildomų išlaidų, kurias
patyrė personalas, pavyzdžiui, dėl to, kad 
reikėjo samdyti aukles jų vaikams 
prižiūrėti namuose, ir galimų Parlamento 
narių kelionių išlaidų skirtumų (kurie 
2012 m. iš viso sudarė 72 103 109 EUR), 
atsirandančių dėl to, kad, norėdami 
patekti į darbo vietą, jie turi naudotis 
skirtingomis transporto priemonėmis ir 
vykti skirtingais maršrutais;

C. kadangi šie skaičiai neatspindi kitų ES 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
plenarinėse sesijose, išlaidų, taip pat
papildomų išlaidų, kurias darbuotojai 
patiria netiesiogiai;

Or. en

Pakeitimas 17
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi šie skaičiai neatspindi, kiek 
kainuoja frakcijų personalo kelionės 
(apskaičiuota, kad jos papildomai turėtų 
kainuoti bent 5 mln. EUR) arba kitų ES 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
plenarinėse sesijose, kelionės, be to, jie 
neatspindi ir kitų su darbo vietų 
išsklaidymu susijusių sąnaudų, 
pavyzdžiui, su darbo laiko praradimu ir su 
tuo susijusiu apmokėjimu už dirbtus 

C. kadangi į šiuos skaičius neįtrauktos
frakcijų personalo kelionių išlaidos;



PE516.652v02-00 12/25 AM\944223LT.doc

LT

viršvalandžius, papildomų išlaidų, kurias 
patyrė personalas, pavyzdžiui, dėl to, kad 
reikėjo samdyti aukles jų vaikams 
prižiūrėti namuose, ir galimų Parlamento 
narių kelionių išlaidų skirtumų (kurie
2012 m. iš viso sudarė 72 103 109 EUR), 
atsirandančių dėl to, kad, norėdami 
patekti į darbo vietą, jie turi naudotis 
skirtingomis transporto priemonėmis ir 
vykti skirtingais maršrutais;

Or. fr

Pakeitimas 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi rengiantis patvirtinti 2011 m. 
Europos Parlamento biudžeto įvykdymą 
Europos Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitetui pateiktame atsakyme pateikta 
tik dalinė su būstine Strasbūre susijusių 
papildomų išlaidų sąmata ir 
neapskaičiuota, kiek lėšų būtų galima 
sutaupyti; kadangi ši 55 mln. EUR sąmata 
neapima nemažai į ankstesnę ir paskesnę 
sąmatas įtrauktų biudžeto išlaidų 
kategorijų, pvz., su keliaujant sugaištamu 
laiku susijusių duomenų apdorojimo ir 
įrangos bei kilnojamojo turto sąnaudų ir 
frakcijų kelionių išlaidų, taip pat visų 
lėšų, kurias būtų galima sutaupyti (iš viso 
68 mln. EUR); kadangi šioje sąmatoje be 
jokio pagrindimo kelioms biudžeto išlaidų 
kategorijoms numatyta skirti mažiau lėšų 
nei pagal ankstesnę ir paskesnę sąmatas 
(iš viso 25 mln. EUR);

Or. en
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Pakeitimas 19
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi SESV 341 straipsniu ir prie 
Sutarčių pridėtu Protokolu Nr. 6 valstybių 
narių vieningai nustatyta, kad Parlamento 
būstinė yra Strasbūre, kur rengiama 
dvylika mėnesinių plenarinių posėdžių 
sesijų, įskaitant sesiją biudžeto 
klausimais, kad papildomos plenarinių 
posėdžių sesijos rengiamos Briuselyje, kad 
Europos Parlamento komitetai 
posėdžiauja Briuselyje ir kad jo 
generalinis sekretoriatas ir jo skyriai lieka 
Liuksemburge,

Or. fr

Pakeitimas 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi į nė vieną iš šių sąmatų 
neįtrauktos papildomos išlaidos, kurių dėl 
geografinio Europos Parlamento darbo 
vietų išskaidymo patiria kitos Europos 
Sąjungos institucijos, visų pirma Europos 
Komisija ir Taryba, ES valstybių narių 
atstovybės, žurnalistai ir pilietinės 
visuomenės atstovai;

Or. en
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Pakeitimas 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi trys ketvirtadaliai Europos 
Parlamento narių mano, kad Parlamentas 
turėtų surasti būdų, kaip būtų galima 
gerokai sutaupyti institucijos struktūros 
srityje, ir kad tai būtų galima padaryti iš 
naujo įvertinant geografinį EP darbo 
vietų išskaidymą ir šį įvertinimą 
iliustruojant skaidriu ir patikimu
Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge 
esančių būstinių sąnaudų išskaidymu 
remiantis standartiniais tokių ataskaitų 
kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cd. kadangi istorinės kai kurių Europos 
Sąjungos institucijų, pvz., Europos 
žmogaus teisių teismo ir Europos 
Tarybos, nuolatinio darbo Strasbūre 
priežastys gerai žinomos, ir, nors Europos 
Parlamentinė asamblėja ir (arba) 
Parlamentas dėl patogumo iš pradžių 
naudojosi Europos Tarybos rūmais, 



AM\944223LT.doc 15/25 PE516.652v02-00

LT

sprendimas pasirinkti Briuselį kaip 
Europos Komisijos ir NATO būstinių 
vietą atspindi ES siekį kurti vis labiau 
suvienytą klestintį ir saugų žemyną;

Or. en

Pakeitimas 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ce. kadangi ES teisės aktų leidėjų
įkurdinimas vienoje vietoje nedaro 
neigiamo poveikio ES policentriškumo 
tradicijai, tačiau duoda didelę naudą ES 
piliečiams veiksmingumo ir skaidrumo 
požiūriais;

Or. en

Pakeitimas 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Nuomonės projektas
C f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cf. kadangi daugumoje valstybių narių 
parlamento būstinės vieta nustatyta arba 
Konstitucijoje, arba įstatymuose ir 
kadangi Europos Parlamentas yra vienas 
iš Europos Sąjungos teisės aktų leidėjų ir 
gali prašyti pakeisti Europos Sąjungos 



PE516.652v02-00 16/25 AM\944223LT.doc

LT

sutartis pagal Lisabonos sutarties 
48 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Nuomonės projektas
C g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cg. kadangi Europos piliečių metais 
tikslinga įrodyti ne tik tai, kad jų balsas 
yra išgirstas, bet ir kad jų tiesiogiai 
išrinkti atstovai imasi veiksmų jų vardu, 
kad būtų panaikintos kasmėnesinės 
kelionės iš vienos Europos Parlamento 
darbo vietos į kitą;

Or. en

Pakeitimas 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C h konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ch. kadangi Europos Sąjungos 
institucijos turi daryti viską, kad palaikytų 
Europos politinę integraciją ir panaikintų 
jaučiamą atotrūkį nuo piliečių 
spręsdamos svarbų institucijų struktūros 
klausimą ir skatindamos europinį 
supratimą, skaidrumą, atsakomybę ir 
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nuoseklumą įkurdindamos ES sprendimų 
priėmimo įstaigas vienoje vietoje;

Or. en

Pakeitimas 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Nuomonės projektas
C i konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ci. kadangi 6 proc. ES biudžeto skirti 
administracinėms reikmėms ir kadangi 
Europos Sąjunga, turėdama 500 mln. 
gyventojų skirtą palyginti nedidelį veiklos 
biudžetą, šiais krizės laikais turi rodyti 
pavyzdį ir kuo labiau racionalizuoti savo 
poveikį biudžetui nepakenkdama 
tinkamam Europos Parlamento veikimui
ir patikslindama, kad negalima nepaisyti 
didesnio veiksmingumo, kurį užtikrintų
viena šalia vieno iš teisės aktų leidėjų 
esanti būstinė;

Or. en

Pakeitimas 28
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta; prašo, kad, 
siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl 
didesnio veiksmingumo, ši analizė apimtų 

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta Strasbūre, šios 
institucijos būstinėje;



PE516.652v02-00 18/25 AM\944223LT.doc

LT

ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija,
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 29
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta; prašo, kad, 
siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl 
didesnio veiksmingumo, ši analizė apimtų 
ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

1. prašo administracijos objektyviai 
išanalizuoti kiekvienos darbo vietos, 
įskaitant Būstinę, naudojimo išlaidas; ši 
analizė apimtų dabartinio laikotarpio ir 
būsimojoje daugiametėje finansinėje 
programoje numatytinas struktūrines 
sąnaudas (pastatai, priežiūra ir remontas, 
saugumas, draudimas, energija, poveikis 
aplinkai, kelionė, logistika);

Or. fr

Pakeitimas 30
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta; prašo, kad, 
siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl 
didesnio veiksmingumo, ši analizė apimtų 
ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 

1. pakartoja savo 2013 m. vasario 6 d. 
rezoliucijoje „2014 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairės. Kiti skirsniai“ pateiktą 
prašymą, kad generalinis sekretorius ir 
Biuras pateiktų nariams naujausius 
duomenis ir informaciją apie susitarimo 
dėl kelių darbo vietų poveikį finansams ir 
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poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

aplinkai; prašo, kad, siekiant nustatyti 
galimybes sutaupyti dėl didesnio 
veiksmingumo, ši informacija apimtų ne 
tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 31
Eider Gardiazábal Rubial

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta; prašo, kad, 
siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl 
didesnio veiksmingumo, ši analizė apimtų 
ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

1. prašo administracijos pateikti 
naujausius duomenis ir informaciją apie 
susitarimo dėl kelių darbo vietų poveikį 
finansams, išsamiai nurodant kiekvienos
darbo vietos sąnaudas; prašo, kad, siekiant 
nustatyti galimybes sutaupyti dėl didesnio 
veiksmingumo, ši informacija apimtų ne 
tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 32
Angelika Werthmann

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek 
galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 

1. prašo administracijos nedelsiant 
išanalizuoti, kiek galima būtų sutaupyti, jei 
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Parlamento darbo vieta; prašo, kad, 
siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl 
didesnio veiksmingumo, ši analizė apimtų 
ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, 
priežiūra, saugumas, draudimas, energija, 
poveikis aplinkai, kelionė, logistika, 
restoranai ir kt.), bet ir papildomas 
sąnaudas;

būtų tik viena Parlamento darbo vieta; 
prašo, kad, siekiant nustatyti galimybes 
sutaupyti dėl didesnio veiksmingumo, ši 
analizė apimtų ne tik struktūrines sąnaudas 
(pastatai, priežiūra, saugumas, draudimas, 
energija, poveikis aplinkai, kelionė, 
logistika, restoranai ir kt.), bet ir 
papildomas sąnaudas;

Or. de

Pakeitimas 33
Eider Gardiazábal Rubial

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina atitinkamas Europos 
Parlamento tarnybas atlikti 
Liuksemburgo valdžios institucijų ir 
Europos Parlamento susitarimo, ypač 
nuostatų, susijusių su Liuksemburge 
dirbančių darbuotojų skaičiumi, 
vertinimą atsižvelgiant į Parlamento 
poreikius; mano, kad į šį vertinimą 
reikėtų įtraukti ekonomiškai efektyviausių 
Parlamento tarnybų darbo vietų analizę ir 
palyginimus, nes Parlamentui gali būti 
naudinga kai kurias tarnybas iškelti iš 
savo pagrindinės būstinės;

Or. en

Pakeitimas 34
Jan Mulder

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. prašo administracijos atlikti 
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lyginamąją analizę apie tai, kiek galima 
būtų sutaupyti, jeigu Parlamentas dirbtų 
tik Briuselyje, o Europos Vadovų Tarybos 
susitikimai būtų rengiami Strasbūre; į šią 
analizę reikėtų įtraukti struktūrines ir 
papildomas sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad, nors Europos Sąjungos 
institucijų būstinių vietos nustatytos 
Sutartyse, taip pat galioja 48 straipsnis, 
kuriuo remiantis galima siūlyti pakeisti 
Sutartį;

Or. en

Pakeitimas 36
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas vieną 
būstinę Parlamentas dirbtų veiksmingiau ir 
taupiau; todėl nusprendžia siūlyti 
Sutarties pakeitimus pagal SESV 48 
straipsnį.

2. pritaria nuomonei, kad neturėdamas 
vienos būstinės Parlamentas dirbtų 
veiksmingiausiai ir taupiausiai, tačiau 
būtų tuojau pat panaikintas;

Or. nl
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Pakeitimas 37
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas 
vieną būstinę Parlamentas dirbtų 
veiksmingiau ir taupiau; todėl 
nusprendžia siūlyti Sutarties pakeitimus 
pagal SESV 48 straipsnį;

2. apgailestauja, kad siekiant tęsti 
diskusijas su 0,04 proc. Europos Sąjungos 
metinio biudžeto susijusiu klausimu, vėl 
keliamos abejonės dėl ES institucijų 
policentrizmo ir geografinio judumo 
principo – Europos projekto
sudedamosios dalies; primena, kad ES 
institucijų būstinių vietos nustatytos 
Sutartyse, todėl priklauso nuo valstybių 
narių vieningos politinės valios;

Or. fr

Pakeitimas 38
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas 
vieną būstinę Parlamentas dirbtų 
veiksmingiau ir taupiau; todėl 
nusprendžia siūlyti Sutarties pakeitimus 
pagal SESV 48 straipsnį;

2. mano, kad Parlamento darbo 
organizavimo būdą nulėmė ir istorinis 
žingsnis, ir siekis įtvirtinti Europos 
Sąjungos institucijų bei agentūrų būstinių 
policentrizmo principą;

Or. fr

Pakeitimas 39
Monika Hohlmeier

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas 
vieną būstinę Parlamentas dirbtų 
veiksmingiau ir taupiau; todėl 
nusprendžia siūlyti Sutarties pakeitimus 
pagal SESV 48 straipsnį.

2. pakartoja savo 2012 m. spalio 23 d. 
rezoliucijoje dėl Tarybos pozicijos dėl 
Europos Sąjungos 2013 finansinių metų 
bendrojo biudžeto projekto išsakytą 
valstybėms narėms skirtą raginimą kitą 
kartą peržiūrint Sutartį persvarstyti 
Parlamento būstinės ir jo darbo vietų 
klausimą iš dalies pakeičiant Protokolą 
Nr. 6;

Or. en

Pakeitimas 40
Eider Gardiazábal Rubial

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas vieną 
būstinę Parlamentas dirbtų veiksmingiau ir 
taupiau; todėl nusprendžia siūlyti Sutarties 
pakeitimus pagal SESV 48 straipsnį.

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas vieną 
būstinę Parlamentas dirbtų veiksmingiau ir 
taupiau; todėl nusprendžia siūlyti Sutarties 
pakeitimus pagal ES sutarties 48 straipsnį; 
vis dėlto pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
istorinę dabartinės Parlamento būstinės 
Strasbūre svarbą, nes ji yra taikos ir 
susitaikymo Europoje simbolis, reikia 
surasti pagrįstą, tinkamą ir perspektyvų 
alternatyvų dabartinės būstinės Strasbūre 
klausimo sprendimo būdą;

Or. en

Pakeitimas 41
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
2 dalies 1 įtrauka (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

– nutaria nerengti jokių rekomendacijų, 
susijusių su kitų ES institucijų būstinių 
vieta;

Or. fr

Pakeitimas 42
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
2 dalies 2 įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 1997 m. ir 2012 m. 
sprendimus, kuriuose dukart priminta, jog 
SESV nustatyta Europos Parlamento 
būstinė yra Strasbūre; kadangi 
Teisingumo Teismas taip pat pritarė 
Protokolui Nr. 6 ir patikslino jo taikymo 
sąlygas; kadangi Teisingumo Teismas 
visiškai pripažino Europos Parlamento 
galias priimti sprendimus dėl savo vidaus 
tvarkos organizavimo, nes gali imtis 
tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas 
tinkamas jo darbas ir procedūrų 
vykdymas, tačiau būstinės vietos 
nustatymo klausimas nepatenka į šią 
kompetencijos sritį; kadangi Teisingumo 
Teismas pripažino nepatogumus ir 
išlaidas, susijusias su tuo, kad darbo vietų 
yra ne viena, bet taip pat nurodė, kad šio 
klausimo negali spręsti nei Parlamentas, 
nei Teismas, o tik valstybės narės, 
naudodamosi turima kompetencija 
nustatyti institucijų būstinių vietas;

Or. fr
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Pakeitimas 43
Catherine Trautmann

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad Parlamentui nesuteikta 
kompetencija pasirinkti savo būstinės 
vietą ir sprendimus dėl jos, kaip ir dėl kitų 
institucijų būstinių, vieningai priima 
valstybės narės; rekomenduoja, kad bet 
kokie pasiūlymai dėl būstinės vietos 
pakeitimo būtų nagrinėjami taikant 
vieningo sprendimo sąlygą, taip pat 
aptariant šiuo susitarimu nustatytas kitų 
institucijų bei agentūrų būstinių vietas.

Or. fr


