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20.4.2016 A8-0135/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pritaria tam, kad reikia didesnio 

skaidrumo dėl bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtos išmokos; primygtinai 

ragina Biurą persvarstyti išlaidų, kurios 

gali būti padengtos pagal bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, 

sąrašą; 

40. pritaria visapusiškam skaidrumui 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos atžvilgiu, kad Europos Sąjungos 

piliečiai galėtų nutuokti apie bendras 

Europos Parlamento narių išlaidas; 

primygtinai ragina Biurą persvarstyti 

išlaidų, kurios gali būti padengtos pagal 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą 

išmoką, sąrašą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Pakeitimas 8 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 65a. mano, kad projektas „Europos 

istorijos namai“ yra perteklinis dėl 

Parlamentariumo, nes pastarajame galėtų 

būti sukurtas ir skyrius, skirtas Europos 

kūrimosi istorijai; ragina generalinį 

sekretorių atsižvelgti į kitokio projekto, 

numatyto Eastmano pastatui, 

panaudojimo galimybes ir įvertinti 

galimybę nebevykdyti projekto „Europos 

istorijos namai“; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Pakeitimas 9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 88a. pakartoja abejones dėl pasiūlymo 

internalizuoti vairuotojų paslaugas 

pakeičiant išorės paslaugų teikėją 

Parlamento sutartininkais – dėl to iš karto 

susidarytų maždaug 3,7 mln. EUR 

papildomų išlaidų; prašo, kad 

internalizavimas būtų svarstomas 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; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

127 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 127a. prašo pateikti išsamią ataskaitą apie 

infrastruktūros darbus, kuriais siekiama 

padidinti pagrindinių prieigų saugumą, 

įskaitant išlaidas darbuotojams, 

vykdantiems šių darbų priežiūrą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

136 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 136a. mano, kad tikslinga palaipsniui 

mažinti Europos politinėms partijoms 

skirtas išmokas iš Parlamento biudžeto ir 

galų gale jas visai panaikinti, atsižvelgiant 

į tai, kad nacionaliniu lygmeniu šias 

partijas dažnai jau remia valstybės narės; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

136 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 136b. mano, kad tikslinga palaipsniui 

mažinti Europos politiniams fondams 

skirtas išmokas iš Parlamento biudžeto ir 

galų gale jas visai panaikinti, atsižvelgiant 

į tai, kad nacionaliniu lygmeniu šiuos 

fondus dažnai jau remia valstybės narės; 

Or. en 

 

 


