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21.10.2015 A8-0298/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. taigi dar kartą pabrėžia, kad nesutinka 

su etatų perskirstymo tarp agentūrų rezervo 

koncepcija, tačiau patvirtina, jog sutinka 

su tuo, kad etatai būtų atlaisvinami 

agentūroms kartu veiksmingiau naudojant 

išteklius, t. y. vykdant glaudesnį 

administracinį bendradarbiavimą arba net 

nagrinėjant galimybes sujungti funkcijas, 

kai tai tinkama, taip pat dalijantis tam 

tikromis funkcijomis su Komisija arba 

kitomis agentūromis; 

61. palankiai vertina etatų perskirstymo 

tarp agentūrų rezervo koncepciją ir ragina 

kai tik įmanoma ja naudotis; patvirtina, 

jog sutinka su tuo, kad etatai būtų 

mažinami agentūroms kartu veiksmingiau 

naudojant išteklius, t. y. vykdant glaudesnį 

administracinį bendradarbiavimą arba net 

nagrinėjant galimybes sujungti funkcijas, 

kai tai tinkama, taip pat dalijantis tam 

tikromis funkcijomis su Komisija arba 

kitomis agentūromis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 75a. apgailestauja dėl to, kad buvo 

padidintas Europos politinių partijų (nuo 

10 339 866 EUR 2008 m. iki 31 400 000 

EUR 2016 m.) ir Europos politinių fondų 

(nuo 4 268 630 EUR 2008 m. iki 

18 700 000 EUR 2016 m.) viešasis 

finansavimas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

90. pakartoja, jog siekiant EP nariams 

suteikti tinkamą paramą, kad šie galėtų 

vykdyti savo parlamentinę veiklą, turi būti 

užtikrinta nauja akredituotų Parlamento 

narių padėjėjų ir vietinių padėjėjų 

pusiausvyra; atkreipia dėmesį į tai, kad 

generalinis sekretorius pateikė pasiūlymą 

Biurui, kaip siekti šio tikslo; apgailestauja 

dėl to, kad Biuras iki šiol nepriėmė 

sprendimo šiuo klausimu; mano, kad 

atliekant dabar galiojančių taisyklių 

persvarstymą turėtų būti atsižvelgiama į 

pereinamąjį laikotarpį; tikisi, kad 

galutinis sprendimas įsigalios vėliausiai 

2016 m. liepos mėn., kai baigiasi 

pereinamasis laikotarpis; 

90. apgailestauja dėl išlaidų, susijusių su 

Parlamento narių padėjėjais, padidinimo; 

mano, jog parama EP nariams, kad jie 

galėtų vykdyti parlamentinę veiklą, jau 

yra tinkamo lygmens; 

Or. en 
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Pakeitimas 9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį 

skaidrumą, susijusį su EP narių 

bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirta 

išmoka; ragina Parlamento biurą parengti 

aiškesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias 

galima padengti iš šios išmokos, taisykles 

nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui; 

97. pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį 

skaidrumą, susijusį su EP narių 

bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirta 

išmoka; ragina Parlamento biurą parengti 

aiškesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias 

galima padengti iš šios išmokos, taisykles 

nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui; 

be to, prašo sumažinti EP narių 

atlyginimus, išmokas ir kelionių išlaidas; 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

106 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

106. siekdamas užtikrinti, kad Komitetas 

galėtų patenkinti savo poreikius ir 

prisitaikyti prie nuolat mažinamo 

darbuotojų skaičiaus, atsižvelgiant į 

Parlamento ir Komiteto 

bendradarbiavimo susitarimą, atkuria 

ankstesnę standartinę 4,5 proc. 

sumažinimo normą; 

106. prašo iš esmės persvarstyti Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

vaidmenį ir atitinkamai sumažinti jam 

skirtus asignavimus; 

Or. en 
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Pakeitimas 11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

108 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

108. viena vertus, sumažina darbo 

užmokesčio ir išmokų fondą suma, lygia 

66 kategorijų padidinimams ir keturiems 

papildomiems etatams, kurie dar 

neįskaičiuoti į biudžeto projektą, siekiant 

atspindėti šių etatų perkėlimą į 

Parlamentą; 

108. prašo iš esmės persvarstyti Regionų 

komiteto vaidmenį ir atitinkamai 

sumažinti jam skirtus asignavimus; 

Or. en 

 

 


