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20.4.2016 A8-0111/1 

Pakeitimas 1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. su pasitenkinimu pažymi, kad, siekiant 

plėtoti politinį ir administracinį 

bendradarbiavimą, 2014 m. vasario 5 d. 

buvo pasirašytas EESRK ir Parlamento 

susitarimas ir du priedai dėl 

administracinio bendradarbiavimo ir 

poveikio biudžetui kartu su analogišku 

Parlamento ir Regionų komiteto 

susitarimu; 

8. pažymi, kad, siekiant plėtoti politinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, 2014 m. 

vasario 5 d. buvo pasirašytas EESRK ir 

Parlamento susitarimas ir du priedai dėl 

administracinio bendradarbiavimo ir 

poveikio biudžetui kartu su analogišku 

Parlamento ir Regionų komiteto 

susitarimu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Pakeitimas 2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 11a. pažymi, kad, Parlamentui praėjusiais 

metais rezoliucijoje dėl 2013 m. biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo pateikus 

konkrečius prašymus, EESRK įgyvendino 

naujas narių kelionės išlaidų grąžinimo 

taisykles, grindžiamas realiomis 

sąnaudomis; džiaugiasi, kad 2015 m. 

rudenį prasidėjus dabartinei naujai 

EESRK kadencijai, ši sistema pradėjo 

veikti visu pajėgumu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Pakeitimas 3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. susirūpinęs pažymi, kad EESRK 

gavėjams išmokėta kelionės išlaidų 

kompensavimo ir išmokų suma iš viso 

siekė 17 375 864 EUR; ragina instituciją 

parengti sisteminę strategiją, kaip gerokai 

sumažinti šias išlaidas; 

12. pažymi, kad EESRK gavėjams 

išmokėta kelionės išlaidų kompensavimo ir 

išmokų suma iš viso siekė 

17 375 864 EUR; prašo EESRK 

kiekvienais metais iki balandžio 30 d. 

Europos Parlamentui pateikti išsamią 

kelionės išlaidų grąžinimo ir išmokų 

mokėjimo EESRK gavėjams ankstesniais 

metais ataskaitą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Pakeitimas 4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. palankiai vertina tai, kad EESRK ir 

Regionų komitetas rengdami taisykles dėl 

informavimo apie pažeidimus glaudžiai 

bendradarbiavo, nes turi tam tikras 

bendras tarnybas ir darbuotojus; tačiau 

mano, kad EESRK per ilgai užtruko, kad 

šias taisykles patvirtintų; vis dėlto 

palankiai vertinai tai, kad šios taisykles 

bus taikomos atgaline data; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Pakeitimas 5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19a. apgailestauja dėl to, kad buvęs 

EESRK generalinis sekretorius nepaprašė 

institucijos savo mokymo veiklą paskelbti 

suderinama su invalidumo statusu iki 

mokymo veiklos pradžios ir tai padarė tik 

tada, kai EESRK savo iniciatyva pradėjo 

procedūrą; taip pat reiškia susirūpinimą 

dėl to, kad darbuotojui – buvusiam 

institucijos generaliniam sekretoriui – 

suteiktas invalidumo, o vėliau 

suderinamumo, statusas dėl ligos, kuri 

neleido jam toliau dirbti institucijoje, bet 

nesutrukdė toliau bendradarbiauti su 

kitomis institucijomis ar vykdyti mokymo 

veiklos universitetuose, EESRK kainavo 

pinigų ir prestižą; 

Or. en 

 

 


