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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

14.4.2010 A7-0095/31 

Pakeitimas  31 

Ryszard Czarnecki 

ECR 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 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabr÷žia, kad įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai padid÷jo Parlamento galios ir 

darbo krūvis jo nariams bei pagalbiniam 

personalui; mano, kad darbo sąlygos 

visose darbo vietose tur÷tų atitikti 

padid÷jusį darbo j÷gos ir darbo priemonių 

poreikį; ragina generalinį sekretorių 

pateikti planus, kaip bus pasirūpinta 

papildomu biurų plotu, ypač biure 

Strasbūre, kur reik÷tų panaikinti higienos 

patalpas ir įkurti lankytojų priimamąjį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/32 

Pakeitimas  32 

Ryszard Czarnecki 

ECR 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 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  15a. pabr÷žia, kad d÷l to, jog Lisabonos 

sutartis tik ką įsigaliojo, Parlamentui būtų 

visiškai neteisinga net ir svarstyti 

klausimą d÷l darbuotojų skaičiaus 

padidinimo, kol negalima tinkamai 

įvertinti Sutarties poveikio sekretoriato ir 

Parlamento narių darbo krūviui ir kol 

nepager÷jo ekonomin÷ pad÷tis; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/33 

Pakeitimas  33 

Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki 

ECR 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 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

65. ragina, atsižvelgdamas į didelę su šia 

viešosios politikos sritimi susijusią riziką, 

vidaus auditorių ir Audito Rūmų auditorius 

atidžiai steb÷ti naujos sistemos darbą ir 

efektyvumą ir nurodyti bet kokius 

trūkumus ir (arba) galimybes pagerinti 

viešąją prieigą prie informacijos apie 

išmokas EP nariams, įskaitant pad÷j÷jams 

skirtas išmokas; 

65. ragina, atsižvelgdamas į didelę su šia 

viešosios politikos sritimi susijusią riziką, 

vidaus auditorių ir Audito Rūmų auditorius 

atidžiai steb÷ti naujos sistemos darbą ir 

efektyvumą ir nurodyti bet kokius 

trūkumus ir (arba) galimybes pagerinti 

viešąją prieigą prie informacijos apie 

išmokas EP nariams, įskaitant pad÷j÷jams 

skirtas išmokas ir visas kitas išmokas; 

Or. en 



 

AM\812902LT.doc 4/6 PE439.747v01-00 

 LT 

 

14.4.2010 A7-0095/34 

Pakeitimas  34 

Ryszard Czarnecki 

ECR 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 

86 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  86a. mano, kad Parlamento žurnalistikos 

premijos netur÷tų būti, kadangi 

Parlamentas netur÷tų skirti premijų 

žurnalistams, kurių užduotis – kritiškai 

tirti ES institucijas ir jų darbą; 

Or. en 



 

AM\812902LT.doc 5/6 PE439.747v01-00 

 LT 

 

14.4.2010 A7-0095/35 

Pakeitimas  35 

Ryszard Czarnecki 

ECR 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 

109 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

109. visiškai pritaria Europos politinių 

partijų ir Europos politinių fondų 

įsteigimui ir jų veiklai; mano, kad labai 

svarbu visiškai skaidriai informuoti 

Europos Sąjungos piliečius apie partijų ir 

fondų finansų valdymą ir planuotų 

rezultatų pasiekimą; 

109. mano, kad įsteigus Europos politines 

partijas ir Europos politinius fondus labai 

svarbus visiškas partijų ir fondų finansų 

valdymo ir planuotų rezultatų pasiekimo 

skaidrumas; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/36 

Pakeitimas  36 

Ryszard Czarnecki 

ECR 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 

117 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

117. primena, jog jau praš÷ Parlamento 

pateikti ilgalaikę nekilnojamojo turto ir 

pastatų strategiją; primena savo 

reikalavimą, išd÷stytą 2009 m. spalio 22 d. 

rezoliucijos d÷l 2010 m. finansinių metų 

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 

projekto: I skirsnis – Europos Parlamentas, 

II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – 

Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito 

Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonominių 

ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis 

– Regionų komitetas, VIII skirsnis – 

Europos ombudsmenas, IX skirsnis – 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas 30 punkte; ypač pabr÷žia, kad 

šioje nekilnojamojo turto ir pastatų 

strategijoje turi būti atsižvelgiama į 

priežiūros išlaidas, did÷jančias d÷l to, kad 

perkami pastatai, ir vidutiniuoju laikotarpiu 

did÷jantį atnaujinimo poreikį; primena, kad 

nekilnojamojo turto ir pastatų strategija turi 

būti siekiama užtikrinti Parlamento 

biudžeto tvarumą; pabr÷žia, kad reikia 

atsižvelgti ir į reikalavimus, atsiradusius 

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ir tikisi 

gauti informaciją apie rezultatus; 

117. primena, jog jau praš÷ Parlamento 

pateikti ilgalaikę nekilnojamojo turto ir 

pastatų strategiją; primena savo 

reikalavimą, išd÷stytą 2009 m. spalio 22 d. 

rezoliucijos d÷l 2010 m. finansinių metų 

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 

projekto: I skirsnis – Europos Parlamentas, 

II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – 

Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito 

Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonominių 

ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis 

– Regionų komitetas, VIII skirsnis – 

Europos ombudsmenas, IX skirsnis – 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas 30 punkte; ypač pabr÷žia, kad 

šioje nekilnojamojo turto ir pastatų 

strategijoje turi būti atsižvelgiama į 

priežiūros išlaidas, did÷jančias d÷l to, kad 

perkami pastatai, ir vidutiniuoju laikotarpiu 

did÷jantį atnaujinimo poreikį; primena, kad 

nekilnojamojo turto ir pastatų strategija turi 

būti siekiama užtikrinti Parlamento 

biudžeto tvarumą;  

Or. en 

 

 


