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13.4.2016 A8-0131/21 

Pakeitimas 21 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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. apgailestauja 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, būtų 

pageidaujama alternatyva;   mano, kad, 

siekiant sumažinti išlaidas, vairuotojų 

paslaugos turėtų būti teikiamos tik kelionėms 

iš oro uosto arba traukinių stoties į darbo 

vietą ir atvirkštine kryptimi; mano, kad visas 

kitas keliones EP nariai turėtų organizuotis 

privačiai; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Pakeitimas 22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. laikosi nuomonės, kad automobilių parke 

turėtų būti daugiau išlaidų ir kuro požiūriu 

efektyvesnių ir saugesnių automobilių; ragina 

generalinį sekretorių pateikti pranešimą dėl 

visiško perėjimo prie elektra varomo transporto 

iki dešimtmečio pabaigos; 

48. laikosi nuomonės, kad automobilių parke 

turėtų būti daugiau išlaidų ir kuro požiūriu 

efektyvesnių ir saugesnių automobilių; 

pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama 

mikroautobusų ir autobusų naudojimui 

važiuojant į oro uostą arba atvažiuojant iš jo 

pagal nustatytą grafiką; ragina generalinį 

sekretorių pateikti pranešimą dėl visiško 

perėjimo prie elektra varomo transporto iki 

dešimtmečio pabaigos; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Pakeitimas 23 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

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 A8-0131/24 

Pakeitimas 24 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. pripažįsta Parlamento informacijos biurų 

vaidmenį didinant informuotumą apie 

Parlamento ir apskritai Sąjungos veiklą; 

mano, kad Parlamento informacijos biurų 

atžvilgiu reikėtų numatyti veiksmingumo 

priemones; laikosi nuomonės, kad minėtieji 

informacijos biurai turėtų, kiek tai įmanoma, 

veikti tame pačiame pastate kaip ir Komisijos 

atstovybės ir dalytis su jomis administracinio 

padalinio paslaugomis; prašo įvertinti 

informacijos biurų tikslus, užduotis ir veiklos 

rezultatus ir pagal juos apibrėžti prioritetus; 

52. prašo atlikti visapusišką Parlamento 

informacijos biurų ir Komisijos atstovybių 

patikrinimą;  laikosi nuomonės, kad jie 

turėtų veikti tame pačiame pastate, dalytis 

administracinio padalinio paslaugomis ir 

taip sumažinti išlaidas; prašo įvertinti 

tikslus, pagal kuriuos apibrėžiami 

prioritetai; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Pakeitimas 25 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52a. apgailestauja dėl sprendimo atidaryti 

Parlamentariumą Berlyne, nes ten 

nesama tiesioginių sąsajų su Parlamento 

veikla; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Pakeitimas 26 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 55a. apgailestauja dėl to, kad 2017 m. 

padidinti Europos politinių partijų ir 

Europos politinių fondų finansavimui 

skirti asignavimai – jų bendra suma 

pasiekė 50 905 000 EUR, o tai yra vos per 

10 metų 248,46 proc., palyginti su 2008 

m., padidinta suma; 

Or. en 

 

 


