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13.4.2016 A8-0131/8 

Pakeitimas 8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. apriboja savo įprastų išlaidų didinimą 

2017 m., neatsižvelgiant į du ypatingųjų 

išlaidų paketus, iki 1,4 proc., palyginti su 

2016 m. biudžetu; 

6. apriboja savo įprastų išlaidų didinimą 

2017 m., neatsižvelgiant į du ypatingųjų 

išlaidų paketus, iki 1,4 proc., palyginti su 

įprastinėmis 2016 m. biudžeto išlaidomis 

ir 0,6 proc., palyginti su 2016 m. biudžetu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Pakeitimas 9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. teigiamai vertina Parlamento narių 

skaitmeninio portalo (e. portalas) išplėtimą, 

tačiau ragina generalinį sekretorių, 

atsižvelgiant į bepopierio darbo iniciatyvą, 

pagerinti dabartinę sistemą, pagal kurią 

Parlamento nariams siunčiamos popierinės 

mokėjimo lapelių kopijos, kad iki 2017 m. 

pabaigos jos būtų galiausiai atsisakyta; 

laikosi nuomonės, kad e. portale šia 

numatytąja funkcija elektroniniu būdu 

turėtų galėti naudotis visi Parlamento nariai 

ir dėl to būtų sutaupyta daug laiko ir lėšų; 

21. teigiamai vertina Parlamento narių 

skaitmeninio portalo (e. portalas) išplėtimą, 

tačiau ragina generalinį sekretorių, 

atsižvelgiant į bepopierio darbo iniciatyvą, 

pagerinti dabartinę sistemą, pagal kurią 

Parlamento nariams siunčiamos popierinės 

mokėjimo lapelių kopijos, kad iki 2017 m. 

pabaigos jos būtų galiausiai atsisakyta 

konkretaus Parlamento nario sprendimu; 

laikosi nuomonės, kad e. portale šia 

numatytąja funkcija elektroniniu būdu 

turėtų galėti naudotis visi Parlamento nariai 

ir dėl to būtų sutaupyta daug laiko ir lėšų; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Pakeitimas 10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. teigiamai vertina vis geresnės kokybės 

konsultacijas ir tyrimus, teikiamus 

Parlamento nariams ir komitetams; 

primena, kad 2013 m. steigiant Europos 

Parlamento tyrimų tarnybą (EPRS) buvo 

numatyta EPRS ir teminių skyrių 

bendradarbiavimo veiksmingumo 

laikotarpio vidurio peržiūra; todėl prašo 

generalinio sekretoriaus atlikti minėtą 

peržiūrą ir iki 2016 m. pabaigos pateikti jos 

rezultatus Biudžeto komitetui; mano, kad į 

šią peržiūrą turėtų būti įtraukti pasiūlymai, 

kaip užtikrinti, kad EPRS teikiama parama 

būtų geriausiu būdu susieta su raida 

atitinkamuose teminiuose komitetuose, tuo 

pat metu atsižvelgiant į atskirų Parlamento 

narių poreikius, ir nesutaptų su teminių 

skyrių veikla, taip pat neskatintų 

konkurencijos tarp tarnybų; 

 

22. teigiamai vertina vis geresnės kokybės 

konsultacijas ir tyrimus, teikiamus 

Parlamento nariams ir komitetams; 

pabrėžia, kad biudžetas neturėtų būti 

mažinamas, atsižvelgiant į generalinio 

sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą 

dėl Europos Parlamento 2017 m. 

preliminaraus sąmatos projekto rengimo, 
primena, kad 2013 m. steigiant Europos 

Parlamento tyrimų tarnybą (EPRS) buvo 

numatyta EPRS ir teminių skyrių 

bendradarbiavimo veiksmingumo 

laikotarpio vidurio peržiūra; todėl prašo 

generalinio sekretoriaus atlikti minėtą 

peržiūrą ir iki 2016 m. pabaigos pateikti jos 

rezultatus Biudžeto komitetui; mano, kad į 

šią peržiūrą turėtų būti įtraukti pasiūlymai, 

kaip užtikrinti, kad EPRS teikiama parama 

būtų geriausiu būdu susieta su raida 

atitinkamuose teminiuose komitetuose, tuo 

pat metu atsižvelgiant į atskirų Parlamento 

narių poreikius, ir nesutaptų su teminių 

skyrių veikla, taip pat neskatintų 

konkurencijos tarp tarnybų; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Pakeitimas 11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. prašo, kad visais atvejais įprasta taptų 

galimybė skaitmeniniu būdu pasirašyti 

vidaus dokumentus (pvz., formas, 

rašytinius pareiškimus ir t. t.), kartu 

užtikrinant patikimumą ir saugumą; prašo 

patikrinti galimybę pradėti taikyti TAN 

tikrinimo sistemą Parlamento narių 

mobiliuosiuose telefonuose; be to, mano, 

kad reikėtų neskatinti naudoti fakso aparatų 

ir palaipsniui jų visai atsisakyti; 

25. prašo, kad visais atvejais įprasta taptų 

galimybė skaitmeniniu būdu pasirašyti 

vidaus dokumentus (pvz., formas, 

rašytinius pareiškimus ir t. t.), kartu 

užtikrinant patikimumą ir saugumą; prašo 

patikrinti galimybę pradėti taikyti TAN 

tikrinimo sistemą Parlamento narių 

mobiliuosiuose telefonuose; be to, mano, 

kad reikėtų neskatinti naudoti fakso aparatų 

ir palaipsniui jų visai atsisakyti konkretaus 

Parlamento nario sprendimu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Pakeitimas 12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. ragina biudžete tiksliai atspindėti 

poziciją dėl Parlamento pastatų; 

atitinkamai ragina Parlamento galutiniame 

biudžete aiškiai nurodyti Konrado 

Adenauerio pastato išlaidas ir ateityje į 

biudžetą įtraukti su nuosavybe susijusias 

investicijas, kad nebereikėtų atlikti 

kaupiamųjų perkėlimų; 

32. ragina biudžete tiksliai atspindėti 

poziciją dėl Parlamento pastatų; 

atitinkamai ragina Parlamento galutiniame 

biudžete aiškiai nurodyti Konrado 

Adenauerio pastato išlaidas ir ateityje į 

biudžetą įtraukti su nuosavybe susijusias 

investicijas; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Pakeitimas 13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

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. pažymi, kad Europos Parlamento 

Biuras po pastarojo meto išpuolių 

vienbalsiai nusprendė internalizuoti 

vairuotojų paslaugas dėl ypatingos šių 

paslaugų svarbos saugumui; atkreipia 

dėmesį į pasiūlymą internalizuoti 

vairuotojų paslaugas dėl rimtų saugumo 

priežasčių pakeičiant išorės paslaugų 

teikėją Parlamento sutartininkais; 

internalizavimu vairuotojams turėtų būti 

užtikrintos deramos darbo sąlygos ir 

užmokestis, ekologiškesnių ir saugesnių 

automobilių naudojimas; prašo pateikti 

išsamią informaciją Biudžeto komitetui; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Pakeitimas 14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. prašo generalinio sekretoriaus vesti 

diskusijas su Parlamento kelionių agentūra; 

ragina kelionių agentūrą intensyviau 

vykdyti kainų palyginimus; ragina kelionių 

agentūrą aktyviai ieškoti pigesnių bilietų 

juos užsakant ir apskritai siūlyti 

konkurencingesnes kainas Parlamento 

nariams ir visų kategorijų darbuotojams, 

kartu užtikrinant pakankamą komforto 

lygį ir tinkamas bilietų keitimo sąlygas; 

49. prašo generalinio sekretoriaus vesti 

diskusijas su Parlamento kelionių agentūra; 

ragina kelionių agentūrą intensyviau 

vykdyti kainų palyginimus; ragina kelionių 

agentūrą aktyviai ieškoti pigesnių bilietų 

juos užsakant ir apskritai siūlyti 

konkurencingesnes kainas Parlamento 

nariams ir visų kategorijų darbuotojams, 

kartu užtikrinant tinkamas bilietų keitimo 

sąlygas; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Pakeitimas 15 

Paul Rübig 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. pritaria tam, kad per visas plenarinių 

posėdžių diskusijas būtų pradėta naudotis 

tarptautinės gestų kalbos vertimo žodžiu 

paslaugomis, kad bent šios diskusijos būtų 

iš tikrųjų prieinamos visiems ES 

piliečiams; 

41. pritaria tam, kad per visas plenarinių 

posėdžių diskusijas būtų pradėta naudotis 

tarptautinės gestų kalbos vertimo žodžiu 

paslaugomis, kad bent šios diskusijos būtų 

iš tikrųjų prieinamos visiems ES 

piliečiams, nesudarant papildomų išlaidų 

Parlamentui; 

Or. en 

 

 


