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7.5.2020 A9-0021/32

Pakeitimas 32
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. dar kartą ragina Biurą stebėti 
visus sprendimus dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kaip nurodoma Darbo 
tvarkos taisyklių 25 straipsnyje ir IV 
priede bei Finansinio reglamento 6 ir 166 
straipsniuose; prašo generalinio 
sekretoriaus perduoti šią rezoliuciją 
Biurui, ypač nurodydamas visus tuos 
punktus, kuriuose buvo prašoma Biuro 
veiksmų ar sprendimo; prašo generalinio 
sekretoriaus parengti veiksmų planą ir 
tvarkaraštį, kuris leistų Biurui atsižvelgti 
ir (arba) atsakyti į Parlamento 
rekomendacijas, kurias jis pateikė per 
įvykdymo patvirtinimo rezoliucijas, ir 
įtraukti rezultatus į metinės stebėsenos 
dokumentą; prašo generalinio 
sekretoriaus laiku pranešti Biudžeto ir 
Biudžeto kontrolės komitetams apie visus 
Biurui pateikiamus projektus, kurie daro 
didelį poveikį biudžetui; pakartoja, kad 
Biurui reikia imtis iniciatyvos siekiant iš 
esmės padidinti jo sprendimų priėmimo 
procedūros skaidrumą;
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7.5.2020 A9-0021/33

Pakeitimas 33
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19b. apgailestauja dėl to, kad 2018 m. 
vidaus tyrimo metu buvo nustatyti keturi 
atvejai, susiję su Parlamento narių 
padėjėjų išmokomis, kai buvo susigrąžinti 
146 814 EUR (2017 m. buvo nustatyti 47 
atvejai ir susigrąžinti 903 741,00 EUR) ir 
kad ištyrus 6 atvejus buvo susigrąžinti 173 
546 EUR Parlamento narių kelionėms ir 
dienpinigiams (2017 m. – 68 589,05 
EUR);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Pakeitimas 34
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pabrėžia tai, kad dabartinėse 
taisyklėse dėl akredituotų padėjėjų sutarties 
nutraukimo nenumatyta galimybė nutraukti 
sutartį bendru sutikimu – tai būtų būdas 
pripažinti specialų Parlamento narių ir 
padėjėjų santykį, kai abi šalys galėtų 
pripažinti, kad nebėra tarpusavio 
pasitikėjimo, ir pasinaudotų bendru 
sprendimu; prašo generalinio sekretoriaus 
išspręsti akredituotų padėjėjų atlyginimų 
pervedimo tik į Belgijos banko sąskaitas 
problemą, nes tai prieštarauja bendros 
pinigų ir mokėjimų sąjungos idėjai;

30. pabrėžia tai, kad dabartinėse 
taisyklėse dėl akredituotų padėjėjų sutarties 
nutraukimo nenumatyta galimybė nutraukti 
sutartį bendru sutikimu – tai būtų būdas 
pripažinti ypatingą Parlamento narių ir 
padėjėjų santykį, kai abi šalys galėtų 
pripažinti, kad nebėra tarpusavio 
pasitikėjimo, ir pasinaudotų bendru 
sprendimu nepažeidžiant akredituotų 
Parlamento narių padėjėjų socialinių 
teisių; prašo generalinio sekretoriaus 
išspręsti akredituotų padėjėjų atlyginimų 
pervedimo tik į Belgijos banko sąskaitas 
problemą, nes tai prieštarauja bendros 
pinigų ir mokėjimų sąjungos idėjai;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Pakeitimas 35
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31a. pakartoja savo raginimą 
Pirmininkų sueigai ir Biurui persvarstyti 
galimybę tam tikromis sąlygomis, kurios 
turi būti nustatytos, sudaryti 
akredituotiems Parlamento narių 
padėjėjams galimybę lydėti Parlamento 
narius per oficialius Parlamento 
delegacijų vizitus ir komandiruotes, kaip 
to jau prašė ne vienas Parlamento narys; 
ragina generalinį sekretorių ištirti, koks 
būtų poveikis biudžetui, taip pat 
išnagrinėti šių komandiruočių 
organizavimą bei logistiką;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Pakeitimas 36
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. primena Europos ombudsmeno 
išvadas ir rekomendacijas sujungtose 
bylose 488/2018/KR ir 514/2018/K ir 
ragina generalinį sekretorių toliau tobulinti 
aukšto rango pareigūnų skyrimo 
procedūras siekiant užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir lygybės; ragina Parlamento 
administraciją kasmet pateikti ataskaitą dėl 
aukšto rango pareigūnų skyrimo;

40. primena Europos ombudsmeno 
išvadas ir rekomendacijas sujungtose 
bylose 488/2018/KR ir 514/2018/K, taip 
pat 2018 m. balandžio 18 d. Parlamento 
rezoliuciją, visų pirma reikalavimą, kad 
pareigūnai iš darbuotojams 
atstovaujančių organizacijų dalyvautų 
Parlamento vyresniosios vadovybės 
atrankos komisijose, ir ragina generalinį 
sekretorių toliau tobulinti aukšto rango 
pareigūnų skyrimo procedūras siekiant 
užtikrinti daugiau skaidrumo ir lygybės; be 
to, ragina užtikrinti nuoseklumą kalbant 
apie vyresniosios vadovybės postų 
paskelbimą išorės leidiniuose ir stropumą 
skelbiant šiuos postus, jei ir kai tik jie 
atsilaisvina; ragina Parlamento 
administraciją kasmet pateikti ataskaitą dėl 
aukšto rango pareigūnų skyrimo;
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7.5.2020 A9-0021/37

Pakeitimas 37
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
91 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

91. atkreipia dėmesį į užduočių, 
susijusių su akredituotais padėjėjais, 
perkėlimą iš Finansų generalinio 
direktorato (FINS GD) į PERS GD ir 
dideles pastangas, kurių reikėjo siekiant 
organizuoti pareigų perdavimą;

91. palankiai vertina užduočių, 
susijusių su akredituotais padėjėjais, 
perkėlimą iš Finansų generalinio 
direktorato (FINS GD) į PERS GD ir 
dideles pastangas, kurių reikėjo siekiant 
organizuoti pareigų perdavimą;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Pakeitimas 38
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
92 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

92. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į 
tai, kad sukurtas Akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų priimamasis (Front Office), 
kuris valdys visą akredituotų padėjėjų 
įdarbinimo procesą, taip pat sutarčių 
keitimą bei nutraukimą ir jiems teikiamą 
administracinę paramą; teigiamai vertina 
tai, kad pradėta taikyti supaprastinta ir 
greitesnė akredituotų padėjėjų įdarbinimo 
procedūra, ir pažangą siekiant bepopierio 
bylų tvarkymo; ragina prieš prasidedant 
kiekvienai naujai kadencijai sustiprinti 
Parlamento administravimo grupes, 
atsakingas už akredituotų padėjėjų 
įdarbinimą, laikotarpiu, kurio reikia 
siekiant surengti išsamius išankstinius 
mokymus ir kol sumažės didelis darbo 
krūvis;

92. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į 
tai, kad sukurtas Akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų priimamasis (Front Office), 
kuris valdys visą akredituotų padėjėjų 
įdarbinimo procesą, taip pat sutarčių 
keitimą bei nutraukimą ir jiems teikiamą 
administracinę paramą; mano, kad reikėtų 
toliau stiprinti Front Office skyriaus 
gebėjimą tenkinti akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų poreikius; teigiamai vertina 
tai, kad pradėta taikyti supaprastinta ir 
greitesnė akredituotų padėjėjų įdarbinimo 
procedūra, ir pažangą siekiant bepopierio 
bylų tvarkymo; ragina prieš prasidedant 
kiekvienai naujai kadencijai sustiprinti 
Parlamento administravimo grupes, 
atsakingas už akredituotų padėjėjų 
įdarbinimą, laikotarpiu, kurio reikia 
siekiant surengti išsamius išankstinius 
mokymus ir kol sumažės didelis darbo 
krūvis;
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7.5.2020 A9-0021/39

Pakeitimas 39
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
98 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

98. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą Nr. 15/201912 „2014 
m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių 
rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. 
Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“; susirūpinęs atkreipia 
dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kurios yra 
taikytinos ir kitoms Sąjungos institucijoms, 
įskaitant Parlamentą, ir todėl teigiamai 
vertina tai, kad Komisija yra pasirengusi 
pritarti Audito Rūmų rekomendacijoms; 
pritaria Biudžeto kontrolės komiteto 
pareikštai pozicijai13 šiuo klausimu; 
pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga 
užtikrintų konkurencingą darbo užmokestį, 
palyginti su gyvenamosios šalies 
privačiuoju sektoriumi, ir yra susirūpinęs 
dėl to, kad dėl prastesnių įdarbinimo sąlygų 
sumažėjo darbo Sąjungos institucijose 
patrauklumas, ypač tuomet, kai sudėtinga 
pritraukti pakankamai darbuotojų iš tam 
tikrų valstybių narių; įspėja dėl rimtų 
pasekmių, kurių gali turėti bet koks 
administracijai skirto biudžeto ar 
darbuotojų skaičiaus sumažinimas ateityje 
Europos Sąjungos valstybės tarnybai ir 
įgyvendinant Sąjungos politiką; ragina 
Sąjungos institucijas atlikti išsamų bet 
kokios būsimos Tarnybos nuostatų 
reformos ar peržiūros poveikio žmogiškųjų 
išteklių valdymui ir darbuotojų gerovei 
vertinimą;

98. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą Nr. 15/201912 „2014 
m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių 
rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. 
Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“; susirūpinęs atkreipia 
dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kurios yra 
taikytinos ir kitoms Sąjungos institucijoms, 
įskaitant Parlamentą, ir todėl teigiamai 
vertina tai, kad Komisija yra pasirengusi 
pritarti Audito Rūmų rekomendacijoms; 
pritaria Biudžeto kontrolės komiteto 
pareikštai pozicijai13 šiuo klausimu; 
pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga 
užtikrintų konkurencingą darbo užmokestį, 
palyginti su gyvenamosios šalies 
privačiuoju sektoriumi, ir yra susirūpinęs 
dėl to, kad dėl prastesnių įdarbinimo sąlygų 
sumažėjo darbo Sąjungos institucijose 
patrauklumas, ypač tuomet, kai sudėtinga 
pritraukti pakankamai darbuotojų iš tam 
tikrų valstybių narių; įspėja dėl rimtų 
pasekmių, kurių gali turėti bet koks 
administracijai skirto biudžeto ar 
darbuotojų skaičiaus sumažinimas ateityje 
Europos Sąjungos valstybės tarnybai ir 
įgyvendinant Sąjungos politiką; taip pat 
reiškia didelį susirūpinimą dėl 
padidėjusios sutartininkų dalies dėl 2014 
m. darbuotojų reformos, kuri vis 
mažesnių garantijų darbo sąlygas ES 
institucijose ir paralelinę pigią darbo jėgą 
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ES; ragina Sąjungos institucijas atlikti 
išsamų bet kokios būsimos Tarnybos 
nuostatų reformos ar peržiūros poveikio 
žmogiškųjų išteklių valdymui ir darbuotojų 
gerovei vertinimą;

_________________ _________________
12 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 
15/2019 „2014 m. Tarnybos nuostatų 
reformos priemonių rinkinio 
įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta 
daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“.

12 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 
15/2019 „2014 m. Tarnybos nuostatų 
reformos priemonių rinkinio 
įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta 
daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“.

13 Darbo dokumentas „2014 m. Tarnybos 
nuostatų reformos priemonių rinkinio 
įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta 
daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“.

13 Darbo dokumentas „2014 m. Tarnybos 
nuostatų reformos priemonių rinkinio 
įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta 
daug, bet tai turėjo pasekmių 
darbuotojams“.
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7.5.2020 A9-0021/40

Pakeitimas 40
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
100 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

100a. su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 
m. Lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė 
pavedė EP PERS GD parengti ataskaitą, 
kurioje būtų pateiktas kovos su visų 
formų diskriminacija – dėl etninės kilmės, 
negalios, lytinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės –EP sekretoriate priemonių 
planas; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras 
ataskaitą patvirtino 2019 m. balandžio 
mėn. ir ji jau įgyvendinama; prašo, kad ši 
aukšto lygio grupė toliau stiprintų ir 
tobulintų tokias priemones ir iniciatyvas 
siekiant puoselėti įtraukią darbo aplinką 
EP;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Pakeitimas 41
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
107 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

107a. prašo visapusiškai įgyvendinti 
priemones, kaip rekomenduojama 
Parlamento 2017 m. spalio 26 d. 
rezoliucijoje dėl kovos su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta Europos 
Sąjungoje, t. y. visiems darbuotojams ir 
Parlamento nariams rengti privalomus 
kovos su priekabiavimu mokymus, taip 
pat du esamus komitetus pertvarkyti į 
vieną nepriklausomą komitetą; prašo 
pagal Tarnybos nuostatų 24 straipsnį 
padengti priekabiavimo aukų teismines ir 
medicinines išlaidas;

Or. en


