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26.3.2014 A7-0246/1 

Pakeitimas  1 

Chris Davies 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. pabr÷žia, kad kiekvienas Parlamento 

narys turi tur÷ti vienodą teisę žinoti, kaip 

tvarkomi Parlamento finansiniai reikalai, 

ir tod÷l reikalauja, kad generalinis 

sekretorius užtikrintų, jog bet kuris 

Parlamento narys gal÷tų asmeniškai 

išsinagrin÷ti visų Vidaus audito tarnybos 

parengtų ataskaitų kopijas, jei būtina, iš 

jų pašalinus nuorodas, pagal kurias būtų 

nederamai identifikuoti konkretūs 

asmenys; 

 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Pakeitimas  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. pakartoja savo raginimą pasiūlyti 

griežtas visiems Parlamento nariams 

taikytinas išmokos bendrosioms išlaidoms 

padengti naudojimo taisykles ir užtikrinti 

visapusišką jo skaidrumą; tod÷l ragina 

sukurti sistemą, pagal kurią Parlamento 

nariai tur÷tų kasmet atsiskaityti už tai, 

kaip jie naudojo šią išmoką, ir tuo tikslu 

būtų taikomos audito procedūras; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Pakeitimas  3 

Chris Davies 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 48b. yra įsitikinęs, kad Parlamentas – 

vienintel÷ ES viešoji institucija, kuri 

išmoką, skirtą biuro administravimo 

išlaidoms padengti, sumoka į privačias ir 

asmenines banko sąskaitas 

nereikalaudama saugoti jokių kvitų ir 

atlikti išlaidų audito; mano, kad 

Parlamento nariai labai kritiškai vertintų 

bet kurią kitą įstaigą, kuri panašiai 

nesugeb÷tų prižiūr÷ti, kaip naudojami 

vieši pinigai; ragina generalinį sekretorių 

pasiūlyti nesud÷tingas procedūras, pagal 

kurias būtų užtikrinta, kad išmoka 

bendrosioms išlaidoms apmok÷ti būtų 

naudojama tam, kam reikia, o ne taptų 

papildomu Parlamento narių privačių 

pajamų šaltiniu; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Pakeitimas  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 48c. ragina įvertinti, kokio dydžio 

dienpinigius gauna Parlamento nariai ir 

kaip jie juos naudoja; ragina Biurą 

atitinkamai persvarstyti šią įgyvendinimo 

priemonę siekiant užtikrinti, kad ši 

išmoka būtų naudojama kuo taupiau; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Pakeitimas  5 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

47. neigiamai vertina tai, kad Parlamento 

Pirmininkas Biudžeto kontrol÷s komitetui 

daugiau nei du m÷nesius neperdav÷ 

OLAF priežiūros komiteto Biudžeto 

kontrol÷s komitetui parengto pranešimo; 

neigiamai vertina tai, kad Parlamento 

administracija uždels÷ tris m÷nesius prieš 

perduodama trims atitinkamiems EP 

nariams Belgijos teismo šaukimą liudyti 

teisme; neigiamai vertina tai, kad buvo 

trukdoma Biudžeto kontrol÷s komiteto 

darbui, nes atšauktas klausymas darbo 

grup÷s Graikijos klausimais atliekamo 

darbo tema, o klausymas „Valdymas: 

Europos Komisija kaip administracin÷ 

institucija“ surengtas pra÷jus daugiau 

kaip metams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Pakeitimas  6 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

67. pažymi, kad nuo 2012 m. sausio m÷n. 

įsigaliojo naujos lankytojų grupių 

pri÷mimą reglamentuojančios taisykl÷s, 

įskaitant subsidijų mok÷jimo metodą; 

pažymi, kad nuo 2012 m. sausio m÷n. 

įsigaliojo naujos lankytojų grupių 

pri÷mimą reglamentuojančios taisykl÷s, 

įskaitant subsidijų mok÷jimo metodą; yra 

susirūpinęs d÷l to, kad lankytojų grup÷ms 

mokant grynaisiais pinigais kyla didelis 

pavojus reputacijai ir saugumui; reikalauja, 

kad Biuras priimtų naują sprendimą 

panaikinti mok÷jimą grynaisiais pinigais, 

nes tai pažeidžia Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2005/60/EB
1
; atkreipia 

d÷mesį į tai, kad iš maždaug 2 000 kasmet 

apsilankančių lankytojų grupių 2012 m. 

vien 365 grup÷s gavo daugiau kaip 15 000 

EUR ir dauguma šių lankytojų grupių 

pasirinko mok÷jimo grynaisiais pinigais 

metodą, nors Parlamento administracija 

ragina rinktis mok÷jimus atliekant banko 

pervedimą arba derinti abu metodus; 

67. pažymi, kad nuo 2012 m. sausio m÷n. 

įsigaliojo naujos lankytojų grupių 

pri÷mimą reglamentuojančios taisykl÷s, 

įskaitant subsidijų mok÷jimo metodą; 

pažymi, kad nuo 2012 m. sausio m÷n. 

įsigaliojo naujos lankytojų grupių 

pri÷mimą reglamentuojančios taisykl÷s, 

įskaitant subsidijų mok÷jimo metodą; yra 

susirūpinęs d÷l to, kad lankytojų grup÷ms 

mokant grynaisiais pinigais kyla didelis 

pavojus reputacijai ir saugumui; reikalauja, 

kad Biuras priimtų naują sprendimą d÷l 

mok÷jimo grynaisiais pinigais, nes tai 

pažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2005/60/EB
1
; atkreipia d÷mesį į 

tai, kad iš maždaug 2 000 kasmet 

apsilankančių lankytojų grupių 2012 m. 

vien 365 grup÷s gavo daugiau kaip 15 000 

EUR ir dauguma šių lankytojų grupių 

pasirinko mok÷jimo grynaisiais pinigais 

metodą, nors Parlamento administracija 

ragina rinktis mok÷jimus atliekant banko 

pervedimą arba derinti abu metodus; 

__________________ __________________ 

24
 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2005/60/EB d÷l 

finansų sistemos apsaugos nuo jos 

panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 

finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, 

p. 15). 

24
 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2005/60/EB d÷l 

finansų sistemos apsaugos nuo jos 

panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 

finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, 

p. 15). 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Pakeitimas  7 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 

COM(2013) 0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

101 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

101. primygtinai tvirtina, kad EP nariams 

keliaujant l÷ktuvu Europoje iš Parlamento 

biudžeto tur÷tų būti kompensuojama tik 

ekonomin÷s klas÷s bilietų kaina; 

101. siūlo, kad prireikus l÷ktuvu Europoje 

keliaujantys EP nariai būtų raginami 

naudotis ekonomin÷s klas÷s bilietais; 

Or. en 

 

 

 


