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Pakeitimas  10 

Inés Ayala Sender, 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 

63 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

63. susirūpinęs pažymi, kad d÷l bendro 

raginimo taupyti gali maž÷ti 

tarpparlamentinių delegacijų geb÷jimas 

išlaikyti Parlameno išor÷s santykių 

funkcijų matomumą ir jis būti tapti 

matomas mažiau nei kitos Sąjungos 

institucijos, ypač Komisija ir Taryba, ir d÷l 

to gali būti pakenkta parlamentiniam 

požiūriui į išor÷s politiką ir menkiau 

įtvirtinama parlamentin÷ diplomatija, kuri 

yra Komisijos ir EIVT veiklą papildanti 

priemon÷; taigi mano, jog itin svarbu 

išsaugoti žinias ir patirtį, kurias 

Parlamentas sukaup÷ prižiūr÷damas 

Europos projektus ir didindamas jų 

matomumą, ir užtikrinti, kad siūlomos 

priemon÷s nemažintų Parlamento vykdomo 

tarpparlamentinio dialogo su kitomis 

šalimis įtakos ir veiksmingumo, ypač 

politinio nestabilumo ir pavojaus 

demokratijai (Arabų pavasario, Artimųjų 

Rytų konflikto, konflikto Ukrainoje, 

ginčytinų rinkimų rengimo ir kt.) 

laikotarpiais; 

63. susirūpinęs pažymi, kad d÷l bendro 

raginimo taupyti gali maž÷ti 

tarpparlamentinių delegacijų geb÷jimas 

išlaikyti Parlameno išor÷s santykių 

funkcijų matomumą ir Parlamentas gali 

tapti matomas mažiau nei kitos Sąjungos 

institucijos, ypač Komisija ir Taryba, ir d÷l 

to gali būti pakenkta parlamentiniam 

požiūriui į išor÷s politiką ir menkiau 

įtvirtinama parlamentin÷ diplomatija, kuri 

yra Komisijos ir EIVT veiklą papildanti 

priemon÷; taigi mano, jog itin svarbu 

išsaugoti žinias ir patirtį, kurias 

Parlamentas sukaup÷ prižiūr÷damas 

Europos projektus ir didindamas jų 

matomumą, ir užtikrinti, kad siūlomos 

priemon÷s nemažintų Parlamento vykdomo 

tarpparlamentinio dialogo su kitomis 

šalimis įtakos ir veiksmingumo, ypač 

politinio nestabilumo ir pavojaus 

demokratijai (Arabų pavasario, Artimųjų 

Rytų konflikto, konflikto Ukrainoje, 

ginčytinų rinkimų rengimo ir kt.) 

laikotarpiais; siekiant užtikrinti 

Parlamento išor÷s delegacijų ir misijų 

saugumą, griežtai rekomenduoja 

užtikrinti tinkamą derinimo su EIVT 

tarnybomis lygį pasirengimo laikotarpiu ir 

didelį paj÷gumą reaguoti; 

Or. en 
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Pakeitimas  11 

Bart Staes 

Verts/ALE 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 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. pažymi, kad nevykdomi kai kurie per 

Parlamento plenarinį pos÷dį patvirtinti 

metiniuose pranešimuose d÷l biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo nurodyti 

reikalavimai; pažymi, kad generalinis 

sekretorius teigia, jog už šių reikalavimų 

vykdymą atsakingi Parlamento Biuras 

arba Parlamento Pirmininkų sueiga; 

primygtinai ragina visapusiškai 

įgyvendinti per plenarinį pos÷dį pasiūlytus 

ir į metinius pranešimus d÷l biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo įtrauktus 

reikalavimus; 

Or. en 
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Pakeitimas  12 

Bart Staes 

Verts/ALE 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 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. reiškia susirūpinimą, kad kyla didel÷ 

finansin÷ rizika Parlamento biudžetui 

užtikrinant l÷šas pensijų išmokoms, kai 

investicinius sprendimus priima trečiosios 

šalys; taigi mano, kad pensijų fondą 

tur÷tų visapusiškai kontroliuoti 

Parlamento administracija, 

vadovaudamasi griežtomis generalinio 

sekretoriaus gair÷mis; 

Or. en 
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Amelia Andersdotter, Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Cătălin Sorin Ivan 

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

97 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 97a. yra susirūpinęs d÷l Naujovių ir 

technologin÷s pagalbos GD IRT 

struktūros ataskaitos išvadų, kuriose 

nurodoma, kad šiuo metu Parlamentas 

naudoja mokesčių mok÷tojų pinigus 

finansuodamas užkardos pardav÷jus, 

kurie susiję su trečiosiose šalyse 

vykdomais dideliais žmogaus teisių 

pažeidimais gerbiamų spaudos laisv÷s 

grupių atžvilgiu; pažymi, kad atvirosios 

programin÷s įrangos užkardos yra lengvai 

prieinamos ir tur÷tų būti išnagrin÷tos; 

primygtinai pabr÷žia, kad nepaprastai 

svarbu, jog nebūtų manoma, kad 

Parlamentas ir jo administracija, 

rengdami savo IRT viešuosius konkursus, 

prisideda prie negandų ir priespaudos; 

Or. en 

 

 


