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20.4.2016 A8-0135/13 

Pakeitimas 13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

117 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 117a. ragina sukurti greito įspėjimo apie 

pavojų nepaprastosios padėties atveju 

sistemą, kurią taikydamas ITEC GD, 

bendradarbiaudamas su SAFE GD, 

galėtų greitai perduoti informaciją SMS 

arba elektroniniu paštu tiems Parlamento 

ir personalo nariams, kurie sutinka būti 

įrašyti į sąrašą, kuris būtų naudojamas 

konkrečiais nepaprastosios padėties 

atvejais; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Pakeitimas 14 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pažymi, kad pagal naujas maitinimo 

veiklos Briuselyje sutartis, sudarytas 

2015 m., daugiau nenumatyta turėti 

išimtinai vieną maitinimo paslaugų teikėją; 

tikisi, kad planuojamos mažesnės 

maitinimo vietos Briuselyje veiks 

dalyvaujant MVĮ ir skatinant maitinimo 

paslaugų teikėjų įvairovę, kad būtų 

užtikrintos kokybiškos paslaugos už 

prieinamą kainą; 

18. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujas 

maitinimo veiklos Briuselyje sutartis, 

sudarytas 2015 m., daugiau nenumatyta 

turėti išimtinai vieno maitinimo paslaugų 

teikėjo; tikisi, kad planuotose mažesnėse 

maitinimo vietose Briuselyje koncesijų 

pagrindu paslaugas teiks mažieji ir 

vidutinio dydžio paslaugų teikėjai; yra 

susirūpinęs tuo, kad naujos maitinimo 

įmonės atrankoje iki šiol nesilaikyta 

žaliųjų viešųjų pirkimų principo, nes 

trūksta informacijos apie maisto 

netoleravimą arba galbūt alergiją 

sukeliančias sudedamąsias dalis, 

vegetariško maisto kokybę bei kainas ir 

didesnį plastiko atliekų kiekį; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Pakeitimas 15 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena, kad bendrosioms išlaidoms 

kompensuoti skirta išmoka siekiama 

padengti išlaidas valstybėje narėje, kurioje 

Parlamento narys buvo išrinktas, pvz., 

Parlamento nario biuro nuomai, įrangai, 

biuro reikmenims, dokumentacijai ar 

renginių logistiniams organizavimui; 

pažymi, kad įdiegus išsamią išmokos, 

susijusios su Parlamento nario 

įgaliojimais, kontrolės sistemą reikėtų 40–

75 naujų administracinių etatų, o tai 

prieštarautų personalo skaičiaus 

mažinimo programai; 

39. primena, kad bendrosioms išlaidoms 

kompensuoti skirta išmoka siekiama 

padengti išlaidas, kurios tiesiogiai 

susijusios su Parlamento nario įgaliojimų 

vykdymu valstybėje narėje, kurioje EP 

narys buvo išrinktas, ir oficialiose Europos 

Parlamento buveinėse, pvz., nario biuro 

nuomai, įrangai, biuro reikmenims, 

dokumentacijai ar renginių logistiniam 

organizavimui; abejoja, ar priedo, 

susijusio su EP nario įgaliojimais, 

kompleksinės kontrolės sistemos įdiegimas 

lemtų, jog būtų sukurti 40–75 nauji 

administracijos etatai finansų valdymo 

srityje; apgailestauja dėl to, kad, 

nepaisant įvairių prašymų, ypač vykdant 

2013 finansinių metų EP biudžeto 

įvykdymo patvirtinimą, generalinis 

sekretorius neapsvarstė galimybių taikyti 

selektyvesnę kontrolės sistemą, pvz., 

atsitiktinius atrankinius patikrinimus, ir 

prašo nedelsiant parengti tokį pasiūlymą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Pakeitimas 16 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. primygtinai ragina Parlamentą 

priimti taisykles, pagal kurias reikėtų 

atskleisti visą lobistų ir (arba) interesų 

atstovų pateiktą informaciją apie politikos 

projektus, teisės aktus ir pakeitimus, kad 

būtų nustatytas poveikis teisės aktui; 

siūlo, kad nustatant tokį poveikį teisės 

aktui, turėtų būti pateikiama prie 

pranešimų pridėta forma, kurioje būtų 

išsamiai nurodyti visi lobistai, su kuriais 

už tam tikrą dokumentą atsakingi 

asmenys susitiko rengdami kiekvieną 

pranešimą, aiškiai nurodyta, kuris 

lobistas padarė didelę įtaką tam 

dokumentui, ir būtų pateiktas antras 

dokumentas, kuriame būtų išvardyta visa 

internetu per oficialųjį Parlamento 

tinklalapį gauta rašytinė informacija, 

tiesiogiai susijusi su Skaidrumo registru, 

ir kad pranešėjai paskelbtų apie poveikį 

teisės aktui; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Pakeitimas 17 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48b. ragina Biurą nariams, kurie to 

pageidauja, sudaryti techninę galimybę 

savo oficialiajame tinklalapyje paskelbti 

lobistus, su kuriais jie buvo susitikę; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Pakeitimas 18 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. yra susirūpinęs dėl pasiūlymo 

vairuotojų paslaugas padaryti vidaus 

paslaugomis ir dėl to atsirasiančių 

papildomų sąnaudų, kurios 2017 m., 

palyginti su 2016 m., padidės 50 proc.; 

97. pabrėžia, kad Parlamentas per 

kelerius pastaruosius metus sudarė vidaus 

sandorius dėl daugelio paslaugų, pvz., 

saugumo paslaugų; mano, kad vidaus 

sandorių sudarymas nebūtinai reiškia, jog 

padidės teikiamų paslaugų 

veiksmingumas ir efektyvumas; nurodo, 

kad sudarius vidaus sandorius 

dažniausiai didėdavo paslaugos sąnaudos, 

vadinasi, buvo pažeidžiamas patikimo 

finansų valdymo principas; atkreipia 

dėmesį į tai, kad vedant derybas dėl vidaus 

sandorių sudarymo generalinis 

sekretorius neteikia pakankamai 

informacijos sprendimų priėmimo 

institucijoms; primygtinai ragina 

generalinį sekretorių ir Pirmininką prieš 

sudarant bet kokius kitus vidaus 

sandorius atsakyti į visus Biuro narių, 

BUDG ir CONT komitetų narių iškeltus 

klausimus ir suteikti visą reikiamą ir 

reikalaujamą informaciją ar pateikti 

tyrimus, ypač vidaus sandorio dėl 

vairuotojų paslaugų sudarymo atveju; yra 

susirūpinęs dėl pasiūlymo vairuotojų 

paslaugas padaryti vidaus paslaugomis ir 

dėl to atsirasiančių papildomų sąnaudų, 

kurios 2017 m., palyginti su 2016 m., 

padidės daugiau kaip 50 proc.; labai 

abejoja dėl šio vidaus sandorio pridėtinės 

vertės; todėl laikosi nuomonės, kad 
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vertinamos sąnaudos (+ 2,7 mln. EUR) 

prieštarauja patikimo finansinio valdymo 

principui; daro išvadą, kad reikia teikti 

pirmenybę pigesnėms, veiksmingesnėms ir 

efektyvesnėms alternatyvoms; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Pakeitimas 19 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dennis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

133 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 133a. pabrėžia, kad visose sutartyse ir 

kvietimuose teikti pasiūlymus reikia 

laikytis žaliųjų viešųjų pirkimų principo; 

ragina „žaliąsias“ sutartis susieti su 

plataus užmojo privalomais tikslais, visų 

pirma maisto ir maitinimo paslaugų, 

transporto priemonių ir transporto, 

sanitarinės ir vandens įrangos, 

popieriaus, atliekų tvarkymo, IT ir vaizdo 

atkūrimo įrangos, apšvietimo, valymo ir 

baldų srityse; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Pakeitimas 20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. kritiškai vertina 2014 m. sąnaudas 

LUX premijai, kurios pasiekė dar 

neregėtą dydį ir sudarė 906 2014 EUR 

(2013 m. jos siekė 448 000 EUR, o 

2012 m. – 434 421 EUR); labai 

apgailestauja, kad dar negauti 

informuotumo apie LUX kino 

apdovanojimą ir jo poveikio tyrimo, kurį 

paprašyta atlikti 2013 m. biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje, 

rezultatai; ragina iki 2016 m. 

gegužės mėn. vidurio pateikti visuomenei 

šio tyrimo rezultatus ir oficialiai pristatyti 

minėtus rezultatus Parlamento Biudžeto 

kontrolės komitetui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Pakeitimas 21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 69a. pažymi, kad 2014 m. sąnaudos LUX 

kino apdovanojimui sudarė 391 506 EUR, 

o tai gerokai mažiau nei ankstesniais 

metais (2013 m. jos siekė 448 000 EUR, 

2012 m. – 434 421 EUR), ir buvo skirtos 

oficialiai atrankai, konkursui, įskaitant 

titrų vertimą į 24 Sąjungos oficialias 

kalbas ir peržiūroms skirtas kopijas 28 

valstybėse narėse, taip pat apdovanojimų 

ceremonijai; primena, kad reklamuojant 

ir propaguojant LUX kino apdovanojimą, 

taip pat Sacharovo premiją ir moterų 

teises, siekiama parodyti, jog Parlamentas 

įsipareigojęs puoselėti tokias visuotines 

vertybes, kaip žmogaus teisės ir 

solidarumas, ir kultūrų bei kalbų 

įvairovę; palankiai vertina LUX kino 

apdovanojimui reklamuoti skirtą 193 805 

EUR sumą, nes informacija (daugiausia 

socialiniais tinklais) pasiekė maždaug 

10 mln. žmonių, įskaitant 23 000 sekėjų 

„Facebook“ socialiniame tinkle; 

pripažįsta nuolatinį Europos Parlamento 

informacijos biurų įsipareigojimą, 

susijusį su LUX kino apdovanojimu, ir 

primena, kad peržiūroms ir susijusiems 

renginiams skirtos išlaidos 2014 m. 

sudarė 317 434 EUR, t. y. kasmet 

vidutiniškai maždaug 9 000 EUR vienam 

Europos Parlamento informacijos biurui 

ir 9 EUR dalyviui (35 227 dalyviai 



 

AM\1092762LT.doc  PE579.921v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

valstybėse narėse); ragina pateikti 

visuomenei informuotumo apie LUX kino 

apdovanojimą tyrimo, kurį atlikti prašyta 

2013 m. biudžeto įvykdymo ataskaitoje, 

rezultatus ne vėliau kaip iki gegužės mėn. 

vidurio ir juos oficialiai bendrai pristatyti 

Biudžeto kontrolės komitetui ir Kultūros 

ir švietimo komitetui; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Pakeitimas 22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. remdamasis LUX premijos poveikio 

tyrimu, ragina atidžiai apsvarstyti, ar 

tolesnis LUX premijos teikimas vertas 

išlaidų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


