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Pakeitimas  1 

Chris Davies 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

76 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 76a. primygtinai reikalauja, kad 

generalinis sekretorius, atsižvelgdamas į 

Parlamento pasiryžimą užtikrinti 

skaidrumą ir patikimą finansų valdymą, 

užtikrintų, kad bet kuris EP narys gal÷tų 

susipažinti su visų Vidaus audito tarnybos 

parengtų ataskaitų kopijomis ir kad šios 

ataskaitos būtų skelbiamos Parlamento 

interneto svetain÷je, prieš tai pašalinus iš 

jų informaciją, kuri pad÷tų atpažinti 

konkrečius asmenis; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Chris Davies 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

129 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kelion÷s išlaidos 

 

129a. pripažįsta, kad su brangiais l÷ktuvo 

bilietais kelion÷ netrunka mažiau nei su 

pigiais, tačiau žino, kad kai kurie nariai 

perka verslo klas÷s ar kitokius keičiamus 

l÷ktuvo bilietus vien tik tod÷l, kad jei 

pirktų daug pigesnius bilietus, o v÷liau 

negal÷tų jais pasinaudoti, jiems nebūtų 

grąžinami sumok÷ti pinigai, tod÷l siūlo, 

kad generalinis sekretorius pasiūlytų 

tvarką, pagal kurią nariams, kurie įrodo, 

jog nuolat išleidžia mažiau nei didžiausia 

leistina l÷ktuvo bilieto kaina, atskirais 

atvejais gal÷tų būti kompensuojamos 

išlaidos retkarčiais nepanaudotiems 

bilietams, kurie negali būti pakeisti; 

 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Chris Davies 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

114 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 114a. palankiai vertina generalinio 

sekretoriaus pareiškimą, kad nariai iki 

2009 m. rugs÷jo m÷n. grąžino apie 

455 000 EUR gautų EP narių pad÷j÷jų 

išmokų; įsitikinęs, kad labai svarbu, jog 

Parlamentas ryžtingai tirtų įtariamus savo 

narių nusižengimus ir prašo generalinio 

sekretoriaus Biudžeto kontrol÷s komiteto 

nariams pateikti ketvirčio ataskaitą su 

visais šiuo metu tiriamais atvejais 

(neįvardijant asmenų), reikalavimų 

grąžinti išmokas priežastimis, sumomis, 

grąžinimo terminais, jau grąžintomis 

sumomis ir nurodyti, ar atvejis buvo 

perduotas nagrin÷ti Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybai (OLAF); 

Or. en 

 

 

 


