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Pakeitimas 1 

Michał Marusik  

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. ragina Biurą pateikti ilgalaikę 

Parlamento pastatų strategiją; pakartoja, 

kad ilgalaikės investicijos, kaip antai 

Parlamento pastatų projektai, turi būti 

vykdomos apdairiai ir skaidriai; 

primygtinai reikalauja užtikrinti griežtą 

išlaidų valdymą, projektų planavimą ir 

priežiūrą; pakartoja savo raginimą 

užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo 

procesą pastatų politikos srityje, remiantis 

išankstine informacija ir deramai 

atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 

straipsnį; mano, kad formuojant ilgalaikę 

pastatų strategiją turėtų būti atsižvelgta į 

ataskaitą dėl Europos istorijos namų 

vėlavimo ir didesnių išlaidų priežasčių; 

31. ragina Biurą pateikti ilgalaikę 

Parlamento pastatų strategiją; pakartoja, 

kad ilgalaikės investicijos, kaip antai 

Parlamento pastatų projektai, turi būti 

vykdomos apdairiai ir skaidriai; 

primygtinai reikalauja užtikrinti griežtą 

išlaidų valdymą, projektų planavimą ir 

priežiūrą; pakartoja savo raginimą 

užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo 

procesą pastatų politikos srityje, remiantis 

išankstine informacija ir deramai 

atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 

straipsnį; mano, kad Europos istorijos 

namų projektas turėtų būti nutrauktas; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. abejoja dėl pasiūlymo dėl vairuotojų 

paslaugų internalizavimo pakeičiant išorės 

paslaugų teikėją Parlamento 

sutartininkais – dėl to iš karto susidarytų 

maždaug 3,7 mln. EUR papildomų išlaidų; 

mano, kad gerai parengta išorės sutartis, 

sudaryta laikantis taikytinų viešųjų 

pirkimų taisyklių, kai išorės paslaugų 

teikėjas aiškiai įpareigojamas prisiimti 

atsakomybę už saugumą ir patikimumo 

patikrinimus, taip pat už deramas darbo 

sąlygas ir užmokestį, turėtų būti laikoma 

alternatyvia galimybe; pritartų 

internalizavimui tik tuomet, jeigu jo 

išlaidos neviršytų išlaidų, susijusių su 

dabartine sistema, ir jeigu juo 

vairuotojams būtų užtikrintos deramos 

darbo sąlygos ir užmokestis, didesnė lyčių 

pusiausvyra ir ekologiškesnių automobilių 

naudojimas; prašo prieš priimant 

sprendimą pateikti išsamią informaciją 

Biudžeto komitetui; 

46. nepritaria pasiūlymui dėl vairuotojų 

paslaugų internalizavimo pakeičiant išorės 

paslaugų teikėją Parlamento 

sutartininkais – dėl to iš karto susidarytų 

maždaug 3,7 mln. EUR papildomų išlaidų; 

mano, kad, atsižvelgiant į naują tiesioginį 

traukinio maršrutą tarpt Briuselio 

nacionalinio oro uosto ir traukinių stoties 

Bruxelles Luxembourg, vairuotojų 

paslaugos tampa nebe tokios naudingos ir 

todėl jų atsisakymas, bent jau Briuselio 

būstinėje, turėtų būti laikoma pageidautina 

alternatyvia galimybe; prašo prieš priimant 

sprendimą pateikti išsamią informaciją 

Biudžeto komitetui; 

Or. en 

 

 


