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Pakeitimas 30 

Esteban González Pons 

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 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. kritiškai vertina tai, kad bendros 

sąnaudos LUX premijai 2014 m. pasiekė 

585 311 mln. EUR (2013 m. – 

448 000 EUR, 2012 m. – 434 421 EUR); 

labai apgailestauja, kad dar nėra 

informuotumo apie LUX premiją ir jos 

poveikio tyrimo, prašyto 2013 m. biudžeto 

įvykdymo ataskaitoje, rezultatų; ragina iki 

2016 m. gegužės mėn. vidurio pateikti 

visuomenei šio tyrimo rezultatus ir 

oficialiai pristatyti minėtus rezultatus 

Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui; 

69. pažymi, kad 2014 m. sąnaudos pačiam 

LUX kino apdovanojimui sudarė 391 506 

EUR – o tai gerokai mažiau nei 

ankstesniais metais (2013 m. – 

448 000 EUR, 2012 m. – 434 421 EUR) – 

ir buvo skirtos oficialiai atrankai, 

konkursui, įskaitant subtitrų vertimą į 24-

ias ES oficialiąsias kalbas ir peržiūroms 

skirtas kopijas 28 valstybėse narėse, taip 

pat apdovanojimo ceremonijai; 

 primena, jog reklamuojant ir viešinant 

LUX kino apdovanojimą, taip pat 

Sacharovo premiją ir moterų teises 

siekiama parodyti, kad Parlamentas 

įsipareigojęs puoselėti tokias visuotines 

vertybes, kaip žmogaus teisės ir 

solidarumas, bei kultūrų ir kalbų 

įvairovę; 

 pažymi, kad 193 805 EUR dydžio suma, 

išleista LUX kino apdovanojimo reklamai, 

pasiekė – daugiausia naudojantis 

socialine žiniasklaida – apie 10 mln. 

žmonių, įskaitant 23 000 sekėjų 

socialiniame tinkle „Facebook“; 

 pripažįsta nuolatinį Europos Parlamento 

informacijos biurų įsipareigojimą LUX 

kino apdovanojimo atžvilgiu ir primena, 

kad išlaidos, 2014 m. skirtos kino 

seansams ir susijusiems renginiams, 
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sudarė 317 434 EUR, t. y. kasmet 

vidutiniškai maždaug po 9 000 EUR 

vienam Europos Parlamento informacijos 

biurui ir po 9 EUR dalyviui (remiantis 

tuo, kad dalyvių skaičius valstybėse 

narėse siekė 35 227); 

 ragina vėliausiai iki gegužės mėn. vidurio 

pateikti visuomenei šio informuotumo 

apie LUX kino apdovanojimą tyrimo, kurį 

atlikti paprašyta 2013 m. biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje, 
rezultatus, taip pat prašo oficialiai 

pristatyti minėtus rezultatus kartu Biudžeto 

kontrolės ir Kultūros ir švietimo 

komitetams; 

Or. en 
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Pakeitimas 31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 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; 

apgailestauja, kad, nepaisant įvairių 

prašymų, generalinis sekretorius 

nepateikė pasiūlymo dėl selektyvesnės 

kontrolės sistemos, pvz., sutelkiant dėmesį 

į didesnes išlaidas, arba atsitiktinių 

patikrinimų sistemos, ir prašo 

nebedelsiant parengti tokį pasiūlymą; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39a. pritaria visapusiškam skaidrumui 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos atžvilgiu, kad Sąjungos piliečiai 

galėtų nutuokti apie bendras Europos 

Parlamento narių išlaidas; ragina Biurą 

paaiškinti išlaidų, kurias galima padengti 

naudojantis bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirta išmoka, sąrašą, kad 

būtų nurodytos visos galimos išlaidos, o 

sąrašas taptų išsamaus pobūdžio; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. ragina Parlamento administraciją 

pateikti ataskaitą dėl interesų grupių ir kitų 

išorės organizacijų naudojamų Parlamento 

patalpų; ragina Biurą išnagrinėti šių 

renginių suderinamumą su Parlamento 

darbu kartu užtikrinant, kad Parlamentas 

išliktų atviras bendravimui su pilietine 

visuomene ir viešoms diskusijoms; 

47. ragina Parlamento administraciją 

pateikti ataskaitą dėl interesų grupių ir kitų 

išorės organizacijų, įskaitant įvairius 

nuolatinius verslo ir finansų sektorių 

atstovų bei Parlamento forumus, 
naudojamų Parlamento patalpų; ragina 

Biurą išnagrinėti šių renginių 

suderinamumą su Parlamento darbu kartu 

užtikrinant, kad Parlamentas išliktų atviras 

bendravimui su pilietine visuomene ir 

viešoms diskusijoms; 

Or. en 
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Pakeitimas 34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. primygtinai ragina Parlamentą 

priimti taisykles, kad visa iš lobistų ar 

interesų atstovų gauta informacija apie 

politikos, teisės aktų ir pakeitimų 

projektus būtų atskleista kaip poveikis 

teisės aktui; siūlo nustatant tokį poveikį 

teisės aktui prie pranešimų pridėti formą, 

kurioje būtų išsamiai nurodyti visi 

lobistai, su kuriais už tam tikrą 

dokumentą atsakingi asmenys susitiko 

rengdami kiekvieną pranešimą, aiškiai 

pažymint, kuris lobistas padarė didelę 

įtaką tam dokumentui, taip pat pateikti 

antrą dokumentą, kuriame būtų išvardyta 

visa internetu per oficialųjį Parlamento 

tinklalapį gauta rašytinė informacija, 

tiesiogiai susijusi su Skaidrumo registru, 

o pranešėjams pavesti paskelbti apie 

poveikį teisės aktui; 

Or. en 

 

 


