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28.4.2015 A8-0144/13 

Pakeitimas  13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pažymi, kad pra÷jusių metų pabaigoje 

buvo perkelta 71,5 mln. EUR biudžeto 

l÷šų, tai yra 4 proc. viso biudžeto; mano, 

kad tai aiškiai rodo pernelyg didelių sumų 

numatymą biudžete, tod÷l laikosi 

nuomon÷s, jog šių metų biudžeto 

padidinimas apie 2 proc. būtų visiškai 

pakankamas Parlamento poreikiams 

finansuoti; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Pakeitimas  14 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 17a. vis d÷lto mano, kad dabartin÷mis 

tebesitęsiančios kriz÷s aplinkyb÷mis EP 

narių sekretoriatui skirtų išmokų 

didinimas n÷ra tinkamas; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Pakeitimas  15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. reikalauja, kad EP nariai 50 proc. 

savo išlaidų, susijusių su išmokomis 

bendrosioms išlaidoms, tur÷tų pagrįsti 

pateikdami patvirtinamuosius 

dokumentus; mano, kad tai parodytų, ar 

dabartinis šios išmokos lygis yra 

pagrįstas; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Pakeitimas  16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. yra nustebęs d÷l dar vieno didelio 

padid÷jimo, susijusio su IT srities 

išlaidomis, kurios daugiausiai n÷ra 

susijusios su saugumu; stebisi, kod÷l 

3,9 mln. EUR daugiau reikia vertimo 

raštu tikslais ir 3,6 mln. EUR daugiau 

reikia žmogiškiesiems ištekliams; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Pakeitimas  17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

23. laikosi nuomon÷s, kad d÷l vis 

dažnesnio naudojimosi elektronine 

žiniasklaida ir įranga ypatingas d÷mesys 

tur÷tų būti skiriamas IT saugumui, siekiant 

užtikrinti kuo didesnį jo informacinių ir 

ryšių sistemų saugumo lygį; mano, kad bet 

kokios šioje srityje vykdomos priemon÷s 

tur÷tų būti grindžiamos aiškiu Parlamento 

poreikių įvertinimu ir d÷l jų tur÷tų būti 

nutarta biudžeto sudarymo procedūros 

metu; 

23. laikosi nuomon÷s, kad d÷l vis 

dažnesnio naudojimosi elektronine 

žiniasklaida ir įranga ypatingas d÷mesys 

tur÷tų būti skiriamas IT saugumui, siekiant 

užtikrinti kuo didesnį jo informacinių ir 

ryšių sistemų saugumo lygį; mano, kad bet 

kokios šioje srityje vykdomos priemon÷s 

tur÷tų būti grindžiamos aiškiu Parlamento 

poreikių įvertinimu ir d÷l jų tur÷tų būti 

nutarta biudžeto sudarymo procedūros 

metu; mano, kad geriausias būdas 

užtikrinti kibernetinį saugumą – daugiau 

naudotis atvirąja programine įranga ir 

šifravimu; 

Or. en 



 

AM\1059519LT.doc  PE555.200v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

28.4.2015 A8-0144/18 

Pakeitimas  18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. mano, jog būtų geriau imti paskolą 

likusioms su KAD pastato statyba 

susijusioms sąnaudoms finansuoti, kad 

būtų išvengta per didelio Parlamento 

biudžeto padid÷jimo; mano, kad metų 

pabaigoje turimais pertekliais galima 

greičiau grąžinti tokią paskolą; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Pakeitimas  19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. laukia pasiūlymų d÷l itin s÷kmingo 

Parlamentariumo projekto pakartojimo 

didžiuosiuose Europos miestuose; tačiau 

mano, kad tai visų pirma tur÷tų būti 

įgyvendinta tose valstyb÷se nar÷se, 

kuriose euroskepticimas yra reali 

problema; tod÷l nemano, kad pirmoji šio 

projekto pakartojimo vieta tur÷tų būti 

Berlynas; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Pakeitimas  20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 30b. prašo d÷ti pastangas siekiant 

socialiniu požiūriu nepalankioje pad÷tyje 

esantiems piliečiams ir socialinio fondo 

projektų dalyviams sudaryti palankesnes 

sąlygas apsilankyti EP lankytojų centre; 

ragina generalinį sekretorių pateikti 

pasiūlymą tam, kad, bendradarbiaujant ir 

koordinuojant veiklą su geležinkelių 

bendrov÷mis, būtų kompensuotos kelion÷s 

tam tikrais atstumais ir su tam tikrais 

apribojimais išlaidos; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Pakeitimas  21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 30c. prašo įvertinti išlaidas, susijusias su 

EP nario oficialių lankytojų grup÷ms; 

mano, kad paskirtų išteklių jau 

nepakanka, nes jau daug metų skiriamos 

tokios pačios sumos, nors, pvz., 

apgyvendinimo ir kelion÷s bilietų kainos 

nuolat did÷ja; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Pakeitimas  22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paantraštin÷s dalies 30 d dalis ir 30 e dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Parlamento veiklos poveikis aplinkai 

 30d. primena, kad Parlamentas 

atsakingas už tai, kad jo veikla būtų tvari; 

palankiai vertina pastangas, skirtas 

kompiuterizuotai aplinkai sukurti, ir 

vykdomą vertingą darbą, atliekamą 

taikant aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemos (EMAS) metodą; mano, kad 

EMAS procesui reikalinga nuolatin÷ 

parama iš biudžeto; 

 30e. prašo įvertinti savanoriškumo 

principo taikymo trumpų atstumų 

skrydžių verslo klase atveju rezultatus; 

Or. en 

 

 


