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14.4.2010 A7-0095/25 

Pakeitimas  25 

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 

73 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 73a. atkreipia d÷mesį į tai, kad Biuras 

laikosi kitos pozicijos, negu daugeliu 

atvejų išsakyta per plenarinę sesiją 

pozicija, pavyzdžiui, rezoliucijose d÷l 

2004–2007 finansinių metų Parlamento 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo; tikisi, kad 

tais atvejais, kai Biuro pozicija skirsis nuo 

daugumos per plenarinę sesiją pareikštos 

nuomon÷s, prieš priimant galutinį 

sprendimą Biudžeto kontrol÷s komiteto 

bus prašoma parengti nuomonę d÷l šio 

pasiūlymo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/26 

Pakeitimas  26 

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 

93 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 93a. pabr÷žia, kad frakcijų vadovai 

atsakingi už metinių ataskaitų parengimą 

ir pateikimą ir taip pat atsakingi už vidaus 

kontrol÷s sistemų, susijusių su metinių 

ataskaitų rengimu ir pateikimu, 

parengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/27 

Pakeitimas  27 

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 

94 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

94. primena, kad pagal taisyklių d÷l 

asignavimų, numatytų pagal 4 0 0 0 

biudžeto punktą, 2.2.3 straipsnį kiekviena 

frakcija privalo tur÷ti vidaus kontrol÷s 

sistemą; 

94. primena, kad pagal taisyklių d÷l 

asignavimų, numatytų pagal 4 0 0 0 

biudžeto punktą, 2.2.3 straipsnį kiekviena 

frakcija privalo tur÷ti vidaus kontrol÷s 

sistemą; ragina frakcijų vadovus pateikti 

oficialų pareiškimą apie frakcijų vidaus 

kontrol÷s sistemų veiksmingumą; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/28 

Pakeitimas  28 

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 

94 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 94a. pakartoja, kad yra susirūpinęs d÷l to, 

jog įvairių frakcijų parengtos vidaus 

finansin÷s taisykl÷s yra labai skirtingos 

(2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos 86 

dalis); 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/29 

Pakeitimas  29 

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 

103 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 103a. tikisi, kad Biuras imsis reikiamų 

priemonių tam, kad gal÷tų kuo greičiau 

visiškai vykdyti įpareigojimus, kurie jam 

suteikiami pagal Parlamento darbo 

tvarkos taisykles, ypač pagal šių taisyklių 

209 straipsnio 2 dalį; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/30 

Pakeitimas  30 

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 

114 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 114a. apgailestauja d÷l to, kad kelis 

m÷nesius vis dar neužimti keli skyrių 

vadovų ir direktorių postai; pabr÷žia, kad 

siekiant užtikrinti, jog būtų teikiamos itin 

didel÷s politin÷s svarbos paslaugos, postai 

tur÷tų būti įtraukti į personalo planą ir 

kuo greičiau užimti; 

Or. en 

 

 

 

 

 


