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28.4.2015 A8–0144/1 

Pakeitimas  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8–0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. laikosi nuomon÷s, kad Parlamentas 

tur÷tų rodyti pavyzdį ir d÷ti ypač dideles 

pastangas, susijusias su jo biudžeto dydžiu 

ir išlaidų lygio padid÷jimu palyginti su 

2015 m.; pabr÷žia, kad 2016 m. biudžetas 

tur÷tų būti realistiškas ir atitikti biudžetin÷s 

drausm÷s ir patikimo finansų valdymo 

principus; 

6. laikosi nuomon÷s, kad Parlamentas 

tur÷tų rodyti pavyzdį ir d÷ti ypač dideles 

pastangas, susijusias su jo biudžeto dydžiu, 

ir nedidinti išlaidų lygio, palyginti su 

2015 m. pabr÷žia, kad 2016 m. biudžetas 

tur÷tų būti realistiškas ir atitikti biudžetin÷s 

drausm÷s ir patikimo finansų valdymo 

principus; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Pakeitimas  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabr÷žia, kad siekiant sudaryti sąlygas 

Parlamento nariams vykdyti savo 

įgaliojimus ir sustiprinti visų Parlamento 

įgaliojimų vykdymo paj÷gumus, tur÷tų būti 

užtikrinta pakankamai išteklių; pabr÷žia, 

kad teis÷s aktais nustatytos ir privalomos 

išlaidos, reikalingos 2016 m., turi būti 

padengtos; 

8. Pabr÷žia, kad siekiant sudaryti sąlygas 

Parlamento nariams vykdyti savo 

įgaliojimus ir sustiprinti visų Parlamento 

įgaliojimų vykdymo paj÷gumus, tur÷tų būti 

užtikrinta pakankamai išteklių, bet mano, 

kad bet koks Europos Parlamento 

pad÷j÷jams skirtų išmokų didinimas yra 

nepriimtinas; pabr÷žia, kad teis÷s aktais 

nustatytos ir privalomos išlaidos, 

reikalingos 2016 m., turi būti padengtos; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Pakeitimas  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

eEFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. apgailestauja d÷l to, kad labai 

padidintas Europos politinių partijų ir 

fondų finansavimas; mano, kad ši 

biudžeto eilut÷ n÷ra prioritetin÷, tai tik 

būdas švaistyti ES mokesčių mok÷tojų 

pinigus; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Pakeitimas  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. laikosi nuomon÷s, kad bendrą 2016 m. 

Parlamento biudžeto išlaidų padid÷jimą, 

palyginti su 2015 m., tur÷tų lemti šie du 

veiksniai: 

10. laikosi nuomon÷s, kad nebūtina didinti 

Parlamento 2016 m. biudžeto išlaidų, 

palyginti su 2015 m.; 

i) esamų išlaidų did÷jimo norma, kuri 

neturi viršyti 1,6 proc.; 

 

ii) nepaprastųjų išlaidų, kurių reik÷s 

2016 m. siekiant sustiprinti Europos 

Parlamento pastatų ir kibernetinį 

saugumą Briuselyje, lygis; šios išlaidos 

neturi viršyti 15 mln. EUR sumos; 

 

pabr÷žia, kad šiuo tikslu būtina taupyti 

l÷šas kitose srityse; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Pakeitimas  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. nustato savo 2016 m. 

einamųjų / veikimo išlaidų lygį – 

1 823 648 600 EUR, o tai yra 1,6 proc. 

daugiau nei 2015 m. biudžete, ir dar į savo 

sąmatos projektą įtraukia nepaprastąsias 

ypatingąsias išlaidas, kurios sudaro 

15 mln. EUR, kurių prašoma 2016 m. 

siekiant sustiprinti Parlamento pastatų 

Briuselyje ir Parlamento kibernetinį 

saugumą; 

12. nustato savo 2016 m. išlaidų lygį – 

1 794 929 112 EUR, tai atitinka 2015 m. 

biudžetą, ir mano, kad l÷šų 

nepaprastosioms ypatingosioms išlaidoms, 

kurios sudaro 15 mln. EUR ir kurių 

prašoma 2016 m. siekiant sustiprinti 

Parlamento pastatų Briuselyje ir 

Parlamento kibernetinį saugumą, reik÷tų 

rasti sutaupius l÷šas kitose biudžeto 

eilut÷se; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Pakeitimas  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. mano, kad Parlamente turi būti įrengta 

šiuolaikin÷ ir itin efektyvi Parlamento 

nariams ir darbuotojams skirta darbo erdv÷; 

20. mano, kad Parlamente turi būti įrengta 

šiuolaikin÷ ir itin efektyvi Parlamento 

nariams ir darbuotojams skirta darbo erdv÷; 

vis d÷lto ragina nepriimti jokių 

nereikalingų ir brangiai kainuojančių 

sprendimų prieš tai neatlikus išsamios 

sąnaudų veiksmingumo analiz÷s; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Pakeitimas  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. ragina generalinį sekretorių pranešti 

Biudžeto komitetui 2014 m. Parlamento 

rinkimų kampanijos įvertinimo ir 

Parlamento komunikacijos priemonių, 

skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo 

rezultatus; 

28. ragina generalinį sekretorių pranešti 

Biudžeto komitetui 2014 m. Parlamento 

rinkimų kampanijos įvertinimo ir 

Parlamento komunikacijos priemonių, 

skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo 

rezultatus; primena savo susirūpinimą d÷l 

viešųjų pinigų naudojimo tokio pobūdžio 

propagandos kampanijoms; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Pakeitimas  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

30. prašo Biuro atlikti nepriklausomą 

pirmojo Europos jaunimo renginio 

vertinimą prieš organizuojant antrąjį tokį 

renginį; 

30. prašo Biuro atlikti nepriklausomą 

pirmojo brangiai kainavusio Europos 

jaunimo renginio vertinimą prieš 

organizuojant antrąjį tokį renginį; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Pakeitimas  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. pažymi, kad Europos istorijos namų 

atidarymas numatytas 2016 m.; prašo 

generalinio sekretoriaus tinkamu laiku 

prieš Parlamento svarstymą 2015 m. 

rudenį pateikti Biudžeto komitetui 

atnaujintą kitų penkerių metų biudžeto 

programavimą, susijusį su veiklos ir 

veikimo išlaidomis, numatytomis Europos 

istorijos namams nuo jų atidarymo, 

įskaitant Komisijos ind÷lį; primena, kad 

2014 m. biudžete buvo sukurta nauja 

biudžeto eilut÷ 16 03 04 „Europos istorijos 

namai“ (Sąjungos biudžeto III skirsnis), 

pagal kurią Komisija prisideda prie 

Europos istorijos namų veiklos išlaidų; 

31. mano, kad Europos istorijos namai 

n÷ra reikalingi, atsižvelgiant į tai, kad 

veikia Parlamentariumas, kuriame jau 

yra konkretus Europos integracijos 

istorijai skirtas skyrius; taigi, ragina 

generalinį sekretorių atsižvelgti į 

alternatyvius sprendimus, susijusius su 

pastatu „Eastman“, ir atsisakyti Europos 

istorijos namų projekto; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Pakeitimas  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas 

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina pasiūlymą sustiprinti 

Parlamento komitetų sekretoriatus siekiant 

Parlamento nariams suteikti paramą, 

reikalingą vykdant tikrinimo užduotis, ypač 

Parlamento komitetuose, kuriuose 

svarstomų įgyvendinimo bei deleguotųjų 

aktų skaičius yra ar bus didžiausias; 

35. palankiai vertina pasiūlymą sustiprinti 

Parlamento komitetų sekretoriatus siekiant 

Parlamento nariams suteikti paramą, 

reikalingą vykdant tikrinimo užduotis, ypač 

Parlamento komitetuose, kuriuose 

svarstomų įgyvendinimo bei deleguotųjų 

aktų skaičius yra ar bus didžiausias; 

pabr÷žia, kad bet koks sustiprinimas 

tur÷tų būti vykdomas perskirstant 

išteklius; 

Or. en 

 

 

 


