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20.4.2016 A8-0135/46 

Pakeitimas 46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 54a. mano, kad, atsižvelgiant į ribotus 

Parlamento išteklius ir siekiant vengti 

dukart daryti tą patį darbą, naujasis 

Parlamentinių tyrimų paslaugų (EPRS) 

GD, atlikdamas savo vaidmenį stiprinant 

pagrindinę Parlamento veiklą, t. y. 

Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių 

susitarimų priėmimą ir jų įgyvendinimo 

kontrolę, biudžeto sudarymą ir biudžeto 

kontrolę, turėtų prisidėti prie esamų 

pajėgumų ir juos papildyti; ragina EPRS 

GD daugiau dėmesio skirti savo veiklai, 

kuri pagal frakcijų ir atskirų Parlamento 

narių prašymus vykdoma teikiant 

ekspertų pagalbą su Parlamento veikla 

susijusiais klausimais; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Pakeitimas 47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 54b. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kitų 

tarnybų darbuotojų perkėlimas į EPRS 

GD neigiamai paveiks išteklius, 

prieinamus ypač svarbioms pagrindinės 

Parlamento veiklos užduotims atlikti; 

atsižvelgdamas į dabartinę padėtį, kai 

mažinamas Komisijos teisėkūros 

iniciatyvų skaičius – o tai gali pakenkti 

Parlamento vaidmeniui – ragina 

generalinį sekretorių toliau didinti šioms 

tarnyboms prieinamus išteklius, kad 

Parlamentas faktiškai galėtų vienodomis 

sąlygomis atlikti savo pareigas teisėkūros, 

vystymo, įgyvendinimo ir biudžeto srityse; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Pakeitimas 48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

S&D 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 2014m. 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 

oficialiąsias Sąjungos kalbas ir 

peržiūroms skirtas kopijas 28 valstybėse 

narėse, taip pat apdovanojimų 

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 Parlamento 

informacijos biurų įsipareigojimą LUX 

kino apdovanojimo atžvilgiu ir primena, 

kad kino seansams ir susijusiems 

renginiams skirtos išlaidos 2014 m. 

sudarė 317 434 EUR, taigi metinis 

vidurkis siekia apie 9 000 EUR 

kiekvienam informacijos biurui ir 9 EUR 
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kiekvienam 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 prašyta 

2013 m. biudžeto įvykdymo ataskaitoje, 
rezultatus, taip pat prašo oficialiai 

pristatyti minėtus rezultatus kartu Biudžeto 

kontrolės ir Kultūros ir švietimo 

komitetams; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Pakeitimas 49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

S&D 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Pakeitimas 50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74a. pažymi, kad, 2013 m. pradėjus siekti 

tikslo 5 proc. sumažinti darbuotojų 

skaičių, kai kuriais atvejais kyla grėsmė 

Sąjungos piliečiams teikiamų viešosios 

tarnybos paslaugų kokybei ir kad tai 

neigiamai veikia Parlamente dirbančio 

personalo sveikatą, motyvaciją, taip pat 

asmeninę ir šeimos gerovę; pažymi, kad 

dėl šių priemonių kai kurios darbo vietos 

lieka tuščios, nes sumažėjo darbo Europos 

Sąjungos viešojoje tarnyboje užmokestis ir 

suprastėjo darbo joje sąlygos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Pakeitimas 51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 81a. mano, jog, siekiant užtikrinti lygias 

galimybes ir pagarbą darbo teisėms, 

nepaprastai svarbu, kad ateityje 

akredituotus Parlamento narių padėjėjus 

pagal atitinkamą lygį klasifikuotų 

Parlamentas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Pakeitimas 52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

106 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 106a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

atsakomybė už posėdžių organizavimą ir 

konferencijų administravimą padrikai 

išskirstyta skirtingiems generaliniams 

direktoratams, taip pat nerimauja dėl to, 

kad, neįdarbinus pakankamai vertėjų 

žodžiu, neseniai teko priimti precedento 

neturintį sprendimą atsisakyti kai kurių 

kalbų kabinų; ragina generalinį 

sekretorių nedelsiant pagerinti kreipimosi 

dėl vertimo žodžiu paslaugų sistemą ir 

spręsti su vertėjų žodžiu įdarbinimu 

susijusias problemas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Pakeitimas 53 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

122 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

122. kritiškai vertina tai, kad oficiali 

„Twitter“ paskyra „President of the 

European Parliament“ virto asmeninės 

kampanijos priemone, nukreipiančia į 

partijos interneto svetainę; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Pakeitimas 54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

131 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 131a. pažymi, kad Sąjungos institucijos ir 

organai, šiandien spręsdami saugumo ir 

kovos su terorizmu uždavinius, naudojasi 

atskirais tarpusavyje nesuderinamais 

ištekliais, skirtingomis taisyklėmis ir 

skirtinga įranga; mano, kad ši padėtis 

suponuoja ne tik silpną išteklių valdymą 

atitinkamoje administracijoje (metinis 

Komisijos ir Parlamento biudžetas su 

saugumu susijusioms išlaidoms padengti 

sudaro po maždaug 40 mln. EUR, Tarybai 

skirta apie 15 mln. EUR, o Europos išorės 

veiksmų tarnybai (EIVT) – per 5 mln. 

EUR vien saugumui jos būstinėje 

Briuselyje užtikrinti), bet ir gali lemti 

didesnį Sąjungos institucijų 

pažeidžiamumą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Pakeitimas 55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

131 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 131b. reiškia susirūpinimą dėl dabartinių 

saugumo sąlygų, kai didžiulis teroristų 

keliamas pavojus gresia visoje Europoje ir 

už jos ribų, ypač po koordinuotų išpuolių 

Briuselyje ir Paryžiuje bei nepavykusio 

išpuolio traukinyje „Thalys“; ragina visas 

Sąjungos institucijas aktyviai skatinti 

stipresnį tarpusavio bendradarbiavimą, 

taip pat bendradarbiavimą su 

nacionalinėmis priimančiųjų šalių, 

kuriose jos įsikūrusios, veikia jų biurai 

arba atliekamos jų funkcijos, valdžios 

institucijomis; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Pakeitimas 56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

131 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 131c. ragina generalinį sekretorių, taip 

pat atitinkamas Komisijos, Tarybos, EIVT 

administracines tarnybas ir Parlamento 

komitetus išnagrinėti galimus pagrindus 

bendrai tarpinstitucinei saugumo politikai 

parengti, kuri apimtų veiksmų planą 

tokiems bendriesiems aspektams 

numatyti, kaip rizikos vertinimo ištekliai 

ir metodika, personalas ir priemonės 

atitinkamoms politinėms institucijoms ir 

ypač svarbiems svečiams saugoti, saugos 

darbuotojų mokymų programa ir tam 

reikalingi ištekliai, prieigos kontrolės 

įranga ir technologijos, kibernetinis 

saugumas ir saugi komunikacija, taip pat 

specializuotas išteklių valdymas, kuris 

turėtų būti vykdomas bendradarbiaujant 

su kompetentingomis priimančiųjų šalių, 

kuriose veikia pagrindinės Sąjungos 

institucijų būstinės, išorės biurai ir 

delegacijos, institucijomis; 

Or. en 

 

 


