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13.4.2016 A8-0131/27 

Pakeitimas 27 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. laikosi nuomonės, kad dabartinis 

Parlamento narių parlamentinės veiklos 

aprašymas, pateiktas Parlamento interneto 

svetainėje, yra netikslus ir neatspindi tikros 

Parlamento narių veiklos ir aktyvumo; 

siūlo atsisakyti šiuo metu naudojamų 

klasifikuojančių interneto svetainių ir 

patobulinti informaciją apie atskirų 

Parlamento narių veiklą, skelbiamą 

oficialioje Parlamento svetainėje; ypač 

ragina įvertinti balsavimo paaiškinimų ir 

vienos minutės kalbų pateikimą, be kita 

ko, galimybę juos rodyti atskirai nuo 

kalbų per plenarinius posėdžius, ir 

įvertinti balsavimo paaiškinimų pridėtinę 

vertę ir galimas alternatyvas; tikisi, kad 

atitinkama už šį klausimą atsakinga Biuro 

darbo grupė pateiks Biudžeto komitetui 

savo darbotvarkę ir išvadas, kai tik jas 

gaus; 

28. laikosi nuomonės, kad dabartinis 

Parlamento narių parlamentinės veiklos 

aprašymas, pateiktas Parlamento interneto 

svetainėje, yra netikslus ir neatspindi tikros 

Parlamento narių veiklos ir aktyvumo; 

tikisi, kad atitinkama už šį klausimą 

atsakinga Biuro darbo grupė pateiks savo 

darbotvarkę ir išvadas Parlamentui; 

Or. en 



 

AM\1092191LT.doc  PE579.912v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

13.4.2016 A8-0131/28 

Pakeitimas 28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 32a. laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į 

dabartinę ekonominę padėtį, jokie kiti 

Parlamentariumo projektai neturėtų būti 

pradėti iš anksto nepasikonsultavus su 

Biudžeto komitetu ir negavus jo 

patvirtinimo;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Pakeitimas 29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 38a. ragina generalinį sekretorių parengti 

metinę ataskaitą dėl vyresniųjų 

pareigūnų, kurių sutartys su Parlamentu 

baigėsi ir kuriems jų naujoje darbo vietoje 

gali kilti interesų konfliktų, kaip apibrėžta 

tarnybos nuostatų 16 straipsnyje; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Pakeitimas 30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39a. ragina generalinį sekretorių pradėti 

vidaus konkursus visų kategorijų 

darbuotojams, įskaitant Parlamento narių 

padėjėjus; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Pakeitimas 31 

  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39b. laikosi nuomonės, kad biudžeto 

straipsnis „Institucijų darbuotojams 

padėti skirtos priemonės“ ir ypač 

darbuotojų organizacijoms pagal 1630-03 

kategoriją „socialinės išlaidos“ mokamos 

dotacijos turėtų būti administruojamos 

skaidriau ir kartu su visais darbuotojais, 

t. y. su Personalo komitetu ir Parlamento 

narių akredituotų padėjėjų komitetu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Pakeitimas 32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 40a. labai apgailestauja, kad 2017 

finansinių metų išlaidų sąmatoje siūloma 

sumažinti 1 200 000 EUR vertimo raštu 

paslaugoms ir 2 000 000 EUR vertimo 

žodžiu paslaugoms, nes pripažįsta vertėjų 

žodžiu teikiamų paslaugų kokybę ir 

pridėtinę vertę; ragina generalinį 

sekretorių ir vertėjų žodžiu atstovus gretai 

pasiekti tvarų susitarimą, kuriuo būtų 

užtikrinamos labai kokybiškos darbo 

sąlygos ir veiksmingas valdymas, siekiant 

išvengti situacijų, kai susidaro darbo 

valandų disbalansas, ir bendro vertėjų 

žodžiu nesaugumo jausmo; prašo 

generalinio sekretoriaus parengti 

tolesnius pasiūlymus, pvz., susijusius su 

didesniu vertimo raštu ir žodžiu 

pareikalavus kiekiu, ypač atsižvelgiant į 

Europos Parlamento jungtinių grupių 

veiklą; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Pakeitimas 33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

GUE/NGL 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; 

palankiai vertina pasiūlymą dėl vairuotojų 

paslaugų internalizavimo pakeičiant išorės 

paslaugų teikėją Parlamento 

sutartininkais – dėl to iš karto susidarytų 

maždaug 3,7 mln. EUR papildomų išlaidų; 

šiuo pasiūlymu vairuotojams būtų 

užtikrintos deramos darbo sąlygos ir 

užmokestis, didesnė lyčių pusiausvyra ir 

ekologiškesnių automobilių naudojimas; 
prašo Biurą ir generalinį sekretorių rengti 

šį projektą kaip sustiprintų saugumo 

priemonių sistemos dalį siekiant 

Parlamento nariams pasiūlyti patikimus ir 

saugius transportavimo būdus visose 

Parlamento darbo vietose; todėl prašo 

prieš priimant sprendimą pateikti išsamią 

informaciją Biudžeto komitetui; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Pakeitimas 34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 55a. palankiai vertina vykdant Finansinio 

reglamento peržiūrą nustatytas 

priemones, susijusias su ekologiškesniais 

ir labiau socialiais viešaisiais pirkimais; 

apgailestauja, kad nesama EMAS 

lygiaverčio skyriaus, kuris spręstų 

socialinius klausimus, visų pirma tuomet, 

kai vykdant viešųjų pirkimų procedūras, 

kuriose dalyvauja ES institucijos, 

sudaromi sutartiniai susitarimai, ir 

stebėtų sutarčių vykdymą; ragina 

Parlamente įkurti tokį skyrių; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Pakeitimas 35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 56a. laikosi nuomonės, kad galima 

papildomai sutaupyti išlaidas baldams, 

nes mano, kad 3 589 832 EUR 

padidinimas 2016 m. ir panašus 

padidinimas 2017 m., palyginti su 2 415 

168 EUR 2015 m., toli gražu nėra 

pagrįsti; 

Or. en 

 

 


