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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

14.4.2010 A7-0099/6 

Pakeitimas  6 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

53. siūlo, kad nacionalin÷s audito 

institucijos, veikdamos kaip 

nepriklausomi išor÷s auditoriai ir 

tinkamai vadovaudamosi tarptautiniais 

audito standartais, išduotų ES l÷šų 

valdymo nacionalinius audito sertifikatus, 

kurie sudarytų nacionalinių valdymo 

deklaracijų pagrindą; ragina Komisiją 

išnagrin÷ti galimybę pakeisti ir suderinti 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

tvarkaraštį siekiant, kad (nacionaliniai) 

išor÷s auditoriai tur÷tų galimybę laiku 

atlikti šių nacionalinių valdymo 

deklaracijų auditą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/7 

Pakeitimas  7 

Bart Staes, Hélène Flautre 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

370 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 370a. pažymi, kad Audito Rūmai 

kritikuoja tai, kad nenustatytas aiškus 

atrankos metodas, kurį taikant būtų 

užtikrinama, kad atrinkti projektai 

atitinka Stojimo partneryst÷s prioritetus, 

ir džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai 

padar÷ išvadą, jog, nepaisant tam tikrų 

trūkumų, nustatytų Komisijai valdant 

Turkijos pasirengimo narystei paramą 

PNPT laikotarpiu (t. y. 2002–2006 m.), 

Komisija jau ÷m÷si veiksmų Pasirengimo 

narystei pagalbos priemon÷s (PNPP) 

procedūroms gerinti, net jei šių pokyčių 

veiksmingumą bus galima įvertinti tik 

ateityje; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/8 

Pakeitimas  8 

Bart Staes, Hélène Flautre 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

371 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

371. yra sukr÷stas Audito Rūmų 

Specialiosios ataskaitos išvadų, kuriose 

Audito Rūmai kritikuoja tai, kad Komisija 

2002–2008 m. laikotarpiu neužtikrino 

veiksmingos individualių projektų 

vertinimo sistemos ir kad tod÷l sunku 

įvertinti, kaip buvo valdomos l÷šos, taip 

pat nustatyti, ar už išleistus pinigus gauta 

naudos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/9 

Pakeitimas  9 

Bart Staes, Hélène Flautre 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

376 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

376. atsižvelgdamas į tai, jog nesugebama 

įvertinti pažangos siekiant naryst÷s ES 

tikslų, mano, kad netinkama didinti 

finansavimą Turkijai 2007–2013 m. 

laikotarpiu, ir mano, kad iki to laiko, kol 

bus vienareikšmiškai apibr÷žti ir į 

atitinkamas taisykles įtraukti išmatuojami 

prioritetai, tinkama toliau teikti kasmetinę 

2006 m. pagalbos narystei lygio finansinę 

paramą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/10 

Pakeitimas  10 

Bart Staes, Hélène Flautre 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

378 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

378. ragina Komisiją pakeisti 

Pasirengimo narystei pagalbos priemon÷s 

(PNPP) tikslus, kad ja būtų galima 

naudotis ne tik siekiant ES naryst÷s, bet ir 

siekiant stiprinti santykius su ES, pvz., 

taikant specialias kaimynyst÷s priemones 

arba specialias naryst÷s formas tuo 

atveju, kai tokių veiksmų reikia imtis d÷l 

šalies kandidat÷s netinkamų politinių 

reformų ir Pasirengimo narystei 

priemon÷s įgyvendinimo trūkumų. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


