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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

14.4.2010 A7-0099/11 

Pakeitimas  11 

Ingeborg Gräßle, Reimer Böge, Ria Oomen-Ruijten, 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. 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; 

376. atsižvelgdamas į tai, jog nesugebama 

įvertinti pažangos siekiant naryst÷s ES 

tikslų, prašo Komisijos, atsižvelgiant į 

Europos Audito Rūmų pastabas, atlikti 

tikslesnę Pasirengimo narystei pagalbos 

priemon÷s (PNPP) tikslų ir veiksmingumo 

analizę ir pateikti ją iki 2010 m. rugs÷jo 

15 d.; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/12 

Pakeitimas  12 

Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. yra labai susirūpinęs d÷l įrodyto 

manipuliavimo finansų srities statistika ir 

vengimu mok÷ti mokesčius Graikijoje; 

nurodo bendrą viešojo sektoriaus korupciją 

visais valdymo lygmenimis, įskaitant 

viešuosius pirkimus, kaip pripažino 

Graikijos ministras pirmininkas; atkreipia 

d÷mesį į didelę korupcijos įtaką Graikijos 

biudžeto išlaidoms; ragina Komisiją, kaip 

neatid÷liotiną klausimą, ištirti aplinkybes, 

kuriomis Komisijai tokį ilgą laiką buvo 

teikiami neteisingi makroekonomikos 

duomenys; 

54. yra labai susirūpinęs d÷l įrodyto 

manipuliavimo finansų srities statistika ir 

vengimu mok÷ti mokesčius Graikijoje; 

nurodo bendrą viešojo sektoriaus korupciją 

visais valdymo lygmenimis, įskaitant 

viešuosius pirkimus, kaip pripažino 

Graikijos ministras pirmininkas; atkreipia 

d÷mesį į didelę korupcijos įtaką Graikijos 

biudžeto išlaidoms; ragina Komisiją 

neatid÷liojant ištirti aplinkybes, kuriomis 

Komisijai tokį ilgą laiką buvo teikiami ir 

nesuabejojus priimami neteisingi 

makroekonomikos duomenys; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/13 

Pakeitimas  13 

Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

372 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

372. yra susirūpinęs d÷l to, kad 2002–2004 

m. strateginiame planavimo dokumente ir 

2006 m. Stojimo partneryst÷s programoje 

išvardyti 236 „prioritetai“ visiškai 

nesuklasifikuoti pagal svarbą ir 

nesvarstomos pažangos siekiant naryst÷s 

lygis ar priemon÷s; kritikuoja tai, kad 

akivaizdžiai neefektingai naudojama 

Europos finansin÷ pagalba; yra nusivylęs 

tuo, kad 2006–2008 m. laikotarpiu 

įgyvendinant prioritetus, priskiriamus 

trumpalaikiams prioritetams, nepadaryta 

jokios pastebimos pažangos; 

372. yra susirūpinęs d÷l to, kad 2002–2004 

m. strateginiame planavimo dokumente ir 

2006 m. Stojimo partneryst÷s programoje 

išvardyti 236 „prioritetai“ visiškai 

nesuklasifikuoti pagal svarbą ir 

nesvarstomos pažangos siekiant naryst÷s 

lygis ar priemon÷s; kritikuoja tai, kad 

akivaizdžiai neefektingai naudojama 

Europos finansin÷ pagalba; yra nusivylęs 

tuo, kad 2006–2008 m. laikotarpiu 

įgyvendinant daug prioritetų, priskiriamų 

trumpalaikiams prioritetams, nepadaryta 

jokios pastebimos pažangos; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/14 

Pakeitimas  14 

Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. 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 A7-0099/15 

Pakeitimas  15 

Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. 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 

 

 


