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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

14.4.2010 A7-0095/15 

Pakeitimas  15 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

36. primena, kad visais viešųjų pirkimų 

proceso etapais – pradinis poreikių 

įvertinimas, pasirengimas skelbti konkursą, 

konkurso ir specifikacijų rengimas, 

kontaktai su paraiškų pateik÷jais, vokų su 

pasiūlymais atpl÷šimas, pasiūlymų 

vertinimas, sprendimo d÷l konkursą 

laim÷jusio pasiūlymo pri÷mimas, sutarčių 

sudarymas – esama daug rizikos, jog d÷l 

sud÷tingos teisin÷s aplinkos ir faktin÷s 

būtinyb÷s gali būti nepasiekti išvardytieji 

tikslai; 

36. primena, kad visais viešųjų pirkimų 

proceso etapais – pradinis poreikių 

įvertinimas, pasirengimas skelbti konkursą, 

konkurso ir specifikacijų rengimas, 

kontaktai su paraiškų pateik÷jais, vokų su 

pasiūlymais atpl÷šimas, pasiūlymų 

vertinimas, sprendimas d÷l konkursą 

laim÷jusio pasiūlymo, sutarčių sudarymas 

– esama daug rizikos, jog gali būti 

nepasiekti išvardytieji tikslai, ir kad 

įgaliotieji įgaliojimus suteikiantys 

pareigūnai kartu su centrin÷mis 

Parlamento tarnybomis turi imtis veiksmų 

siekdami sumažinti riziką; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/16 

Pakeitimas  16 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  36a. ragina generalinį sekretorių 

užtikrinti, kad toliau būtų rengiami 

specialūs viešųjų pirkimų mokymo kursai 

ir kad juos lankytų visi darbuotojai, susiję 

su viešaisiais pirkimais, kad Parlamento 

profesinių įgūdžių registre viešieji 

pirkimai būtų pripažinti kaip speciali 

funkcija, skirta tik vidaus darbuotojams, 

ir kad pareigos viešųjų pirkimų srityje 

būtų laikomos pažeidžiamomis pareigomis 

ir tod÷l į jas tur÷tų būti skiriama taikant 

atitinkamos rotacijos principą ir (arba) 

šiems pareigūnams tur÷tų būti 

numatomos papildomos vidaus kontrol÷s 

priemon÷s; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/17 

Pakeitimas  17 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

36 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  36b. pabr÷žia, kad strateginis Parlamento 

uždavinys – nustatyti, kaip išlaikyti 

decentralizacijos teikiamus privalumus ir 

tuo pat metu kiek įmanoma padidinti 

įvairių skyrių efektyvumą ir 

veiksmingumą siekiant, kad viešieji 

pirkimai būtų vykdomi teisingai ir atvirai; 

rekomenduoja pakeisti strategiją siekiant 

sukurti centrinį Parlamento paramos 

skyrių, kuris teiktų paslaugas sutartis 

sudarantiems skyriams; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/18 

Pakeitimas  18 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

51 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  51a. ragina Biudžeto kontrol÷s komitetą 

vykdant būsimą Finansinio reglamento 

persvarstymą spręsti galimo reikalavimo 

teikti antras nuomones d÷l metinių veiklos 

ataskaitų ir d÷l generalinių direktorių 

deklaracijų klausimą siekiant suteikti 

papildomų garantijų ir padidinti 

generalinio sekretoriaus, kuris visiškai ir 

galutinai atsako už vidaus kontrol÷s 

sistemą, kaip patvirtinama jo atsakyme į 

klausimą Nr. 4.6, apsaugą; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/19 

Pakeitimas  19 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. primena, kad vidaus kontrol÷s sistemos 

tikslas – užtikrinti, kad išlaidos būtų 

daromos teisingai, laikantis finansinių 

reglamentų; 

54. primena, kad vidaus kontrol÷s sistemos 

tikslas – užtikrinti, kad išlaidos pagal visas 

biudžeto eilutes būtų daromos teisingai, 

laikantis finansinių reglamentų, ir 

apsaugoti Parlamento politinį ir 

administracinį vadovavimą; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/20 

Pakeitimas  20 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

56 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  56a. primena, kad Parlamento 2008 m. 

biudžetas sudar÷ 1 453 mln. EUR, ir yra 

įsitikinęs, kad patikinimo pareiškimas d÷l 

tokios viešųjų l÷šų sumos privalo būti 

paremtas patikimomis sistemomis; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/21 

Pakeitimas  21 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

63 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  63a. mano, kad iki 2010 m. pabaigos 

reik÷tų visapusiškai įvertinti naujos 

sistemos veiksmingumą ir efektyvumą 

siekiant nustatyti, ar naujasis pad÷j÷jų 

statutas taikomas taip, kaip tik÷tasi, ir ar 

jis atitinka įtvirtintas taisykles; prašo 

atlikti finansinę visų susijusių išlaidų 

apžvalgą, taip pat ir susijusių su 

papildomais vidaus darbuotojais ir 

naujomis arba pritaikytomis biurų 

patalpomis, atsižvelgiant į tai, kad 

tikimasi, jog itin padid÷s akredituotų 

pad÷j÷jų skaičius; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/22 

Pakeitimas  22 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

65 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  65a. ragina generalinį sekretorių ir Biurą, 

vadovaujantis Komisijos skaidrumo 

iniciatyvomis, kurias Parlamentas par÷m÷ 

kai kuriose rezoliucijose, priimti 

sprendimus, reikalingus tam, kad 

Parlamento interneto svetain÷je būtų 

skirta tam tikra vieta, kurioje atskiri 

Parlamento nariai gal÷tų informuoti 

visuomenę apie jų panaudotas 

Parlamento biudžeto l÷šas; 

Or. en 



 

AM\812904LT.doc 9/10 PE439.747v01-00 

 LT 

 

14.4.2010 A7-0095/23 

Pakeitimas  23 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

65 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  65b. primena, kad, atsižvelgiant į 2009 m. 

balandžio 23 d. rezoliucijos, kuri 

pridedama prie sprendimo d÷l 2007 

finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, 104 dalį, EP narių 

papildoma savanoriška pensijų sistema 

(fondas) iš pradžių tur÷jo būti įsteigta 

kaip savarankiška, Parlamento struktūrai 

nepriklausanti organizacija, ir kad 

pagrindin÷ finansin÷ atsakomyb÷ už 

fondą tur÷tų tekti fondui ir jo nariams, o 

ne Parlamentui; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/24 

Pakeitimas  24 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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 rezoliucijos 

69 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  69a. primygtinai siūlo perduoti 

atsakomybę už fondą didesniam, 

specializuotam pensijų fondui, kuriame jis 

būtų geriau apsaugotas nuo tolimesnių 

nuostolių pasitelkiant proporcingesnį, 

apdairesnį ir platesnio masto investicijų 

portfelį; 

Or. en 

 

 

 


