
AM\1204776LT.docx PE647.609v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

7.5.2020 A9-0021/42

Pakeitimas 42
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina administraciją atkreipti 
dėmesį į Parlamento narių elgesio kodeksą, 
kuriame nustatyta, kad Parlamento nariai 
veikia tik vadovaudamiesi bendrais 
interesais ir dirba laikydamiesi 
nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, 
darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir 
pagarbos Parlamento reputacijai principų; 
pabrėžia, kad elgesio kodekse apibrėžiami 
interesų konfliktai ir kaip Parlamento nariai 
turėtų juos spręsti, taip pat pateikiamos 
taisyklės dėl buvusių Parlamento narių 
profesinės veiklos;

27. ragina administraciją atkreipti 
dėmesį į Parlamento narių elgesio kodeksą, 
kuriame nustatyta, kad Parlamento nariai 
veikia tik vadovaudamiesi bendrais 
interesais ir dirba laikydamiesi 
nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, 
darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir 
pagarbos Parlamento reputacijai principų; 
pabrėžia, kad elgesio kodekse apibrėžiami 
interesų konfliktai ir kaip Parlamento nariai 
turėtų juos spręsti, taip pat pateikiamos 
taisyklės dėl buvusių Parlamento narių 
profesinės veiklos; ragina Parlamentą 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi 
elgesio kodekso, be kita ko, aktyviai ir 
sistemingai prašyti buvusių Parlamento 
narių informuoti Parlamentą apie jų 
profesinę veiklą pasibaigus mandatui, ir 
reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie tai, kaip 
Parlamento nariai laikosi elgesio 
kodekso;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Pakeitimas 43
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. primena, kad Parlamento nariai 
buvo įpareigoti savo finansinių interesų 
deklaracijose pateikti išsamesnę 
informaciją, susijusią su 5 kategorijos 
atlyginimų grupe 2017 m.; apgailestauja 
dėl to, kad Parlamento nariai vis dar 
neprivalo pateikti išsamios informacijos 
apie mokamą ar nemokamą išorės veiklą, 
dėl to susidaro padėtis, kai tam tikri 
Parlamento nariai netiksliai nurodo savo 
išorės veiklą, apibūdindami ją žodžiais 
„teisininkas“ arba „konsultacinės įmonės 
savininkas“, ir neįmanoma patikrinti, ar 
dėl šios veiklos gali kilti interesų 
konfliktas su jų parlamentine veikla; 
ragina Biurą atnaujinti deklaracijų formą 
ir užtikrinti, kad EP nariai deklaracijose 
skelbtų išsamesnę informaciją, kad būtų 
galima išvengti tokios padėties; ragina 
šiuo tikslu konsultuotis su atitinkamomis 
valstybių narių institucijomis siekiant 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais; 
ragina Parlamento tarnybas tobulinti 
deklaracijų stebėsenos ir tikrinimo 
mechanizmus, kurie apimtų išsamias bent 
tų deklaracijų, kuriose nurodytos 
palyginti didelės antrinės pajamos, 
patikras; ragina Biurą suteikti galių 
Parlamento tarnyboms prašyti 
Parlamento narių pateikti papildomą 
informaciją, jei jos reikia tikrinimo 
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tikslais; taip pat ragina Pirmininką 
užtikrinti, kad Parlamento nariai laikytųsi 
finansinių interesų deklaravimo ir kitų 
elgesio kodekse numatytų taisyklių, be 
kita ko, taikant nuobaudas Parlamento 
nariams;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Pakeitimas 44
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27b. susirūpinęs pažymi, kad 2012–
2018 m. laikotarpiu nustatyti bent 24 
elgesio kodekso pažeidimai, už kuriuos 
nepaskirtos nuobaudos; pabrėžia, kad, jei 
už pažeidimus nebus tinkamai baudžiama, 
Parlamento nariai bus mažiau linkę 
laikytis elgesio kodekso; ragina 
Pirmininką atidžiai įvertinti bet kokius 
tariamus elgesio kodekso pažeidimus ir, 
jei taikytina, atitinkamiems Parlamento 
nariams paskirti tinkamą nuobaudą;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Pakeitimas 45
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. ragina Parlamentą įvertinti neseniai 
priimtą Direktyvą (ES) 2019/193711 dėl 
asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, apsaugos ir atnaujinti savo 
vidaus taisykles, kurias taikant 
įgyvendinamas Tarnybos nuostatų 22c 
straipsnis;

32. ragina Parlamentą visapusiškai 
pritaikyti savo Tarnybos nuostatų vidaus 
taisykles prie neseniai priimtos Direktyvos 
(ES) 2019/19371a dėl asmenų, pranešančių 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, 
įskaitant saugių pranešimų kanalų 
sukūrimą; be to, prašo, kad Parlamentas 
užtikrintų tokią pačią pranešėjų apie 
pažeidimus apsaugą, kokia užtikrinama 
priekabiavimo aukoms; prašo, kad 
generalinis sekretorius nustatytų 
privalomus mokymus tiesioginiams 
vadovams, kad būtų padidintas 
Parlamento darbuotojų informuotumas 
apie jų apsaugą, susijusią su pranešimais 
apie pažeidimus, ir jų pareigą pagal 
Tarnybos nuostatus pranešti apie neteisėtą 
veiklą arba netinkamą administravimą;

_________________ _________________
1a 2019 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937 dėl asmenų apsaugos. 

11 2019 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos 
(OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Pakeitimas 46
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. primena, kad Darbo tvarkos 
taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, 
šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų 
pareiga skelbti informaciją apie su jų 
pranešimais susijusius susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; teigiamai 
vertina tai, kad nuo naujos kadencijos 
pradžios Parlamento interneto svetainėje 
suteikiama infrastruktūra, kurios reikia, 
kad Parlamento nariai galėtų skelbti 
suplanuotus susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; ragina 
sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir 
rengti mokymus, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos Parlamento narių 
biurams visapusiškai laikytis šio 
įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad 
dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama 
galimybė Parlamento nariams ir 
akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų 
patirtimi pagrįstų pasiūlymų dėl 
patobulinimų; ragina Parlamento tarnybas 
kasmet parengti grįžtamosios informacijos 
klausimyną ir rezultatus įtraukti į šios 
priemonės naudojimo ataskaitą;

46. primena, kad Darbo tvarkos 
taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, 
šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų 
pareiga skelbti informaciją apie su jų 
pranešimu susijusius susitikimus su 
interesų grupių atstovais; teigiamai vertina 
tai, kad nuo naujos kadencijos pradžios 
Parlamento interneto svetainėje suteikiama 
infrastruktūra, kurios reikia, kad 
Parlamento nariai galėtų skelbti 
suplanuotus susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; ragina 
sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir 
rengti mokymus, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos Parlamento narių 
biurams visapusiškai laikytis šio 
įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad 
dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama 
galimybė Parlamento nariams ir 
akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų 
patirtimi pagrįstų pasiūlymų ir jų 
grįžtamąsias pastabas dėl patobulinimų; 
palankiai vertina tai, kad generalinis 
sekretorius pavedė Parlamento tarnyboms 
prijungti šią priemonę prie Skaidrumo 
registro ir Teisėkūros observatorijos, ir 
ragina dėti visas pastangas, kad ši 
priemonė būtų dar labiau patobulinta, be 
kita ko, suteikiant galimybę tvarkyti 
naudojantis Parlamento interneto 
svetainės infrastruktūra EP narių 
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pateiktus duomenis apie susitikimus su 
interesų grupių atstovais kompiuterio 
skaitomu formatu, suteikiant galimybę 
susieti susitikimą su naryste delegacijoje, 
nurodyti, kad susitikimas vyko darbuotojų 
lygmeniu, susieti įrašus Parlamento 
interneto svetainėje su Parlamento nario 
interneto svetaine ir užtikrinti, kad visa ši 
infrastruktūra būtų prieinama visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis; be to, 
ragina Parlamentą pagerinti savo 
komunikaciją su Parlamento nariais dėl 
pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komitetų 
pirmininkų pareigos skelbti tokius 
posėdžius;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Pakeitimas 47
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
72 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

72a. pakartoja, kad koronaviruso 
krizė – tai force majeure padėtis, dėl 
kurios Europos Parlamentas iš 2020 m. 
Parlamento kalendoriaus turėjo išbraukti 
daugelį iš 12 Strasbūro sesijų; mano, kad 
brangiai kainuojančios kelionės į 
Strasbūrą neturėtų padidinti dėl 
koronaviruso krizės patirtų išlaidų ir jos 
sukeltų sveikatos padarinių; primygtinai 
ragina valstybes nares, nukrypstant nuo 
Sutarties, susilaikyti ir nereikalauti, kad 
Strasbūre būtų surengtos kompensacinės 
sesijos;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Pakeitimas 48
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
72 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

72b. primena, kad dauguma šio 
Parlamento narių nuolat reiškė nuomonę, 
kad mėnesinės kelionės iš Briuselio į 
Strasbūrą lemia pernelyg dideles 
finansines ir aplinkosaugos išlaidas, 
kurios negali būti pagrįstos rinkėjams ir 
mokesčių mokėtojams; primygtinai ragina 
valstybes nares įvertinti, ar prievolė 
surengti 12 Parlamento sesijų per metus 
kitoje darbo vietoje gali būti toliau 
įgyvendinama, atsižvelgiant į finansinį ir 
sveikatos aspektus pasikeitusiomis 
pasaulinėmis aplinkybėmis;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Pakeitimas 49
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
107 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

107. atkreipia dėmesį į Parlamento 
visiško priekabiavimo netoleravimo visais 
lygmenimis, įskaitant Parlamento narius, 
darbuotojus ir akredituotus padėjėjus, 
politiką ir veiksmus, kurie numatyti 
siekiant atgrasyti nuo priekabiavimo darbo 
vietoje, visų pirma 2018 m. kovo 12 d. 
Biuro priimtas atnaujintas gaires dėl 
prevencinių ir ankstyvosios pagalbos 
priemonių koregavimo siekiant spręsti 
konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp 
Parlamento narių ir akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų, stažuotojų ir kitų 
darbuotojų, Parlamento vidaus praktikos ir 
procedūrų išorės auditą, konfidencialių 
patarėjų tinklo ir tarpininko pareigų 
sukūrimą, taip pat viešojo klausymo, 
kuriame dalyvavo kovos su priekabiavimu 
darbo vietoje ekspertai, organizavimą; 
pažymi, kad tikėtasi, jog išorės audito 
rezultatai bus gauti iki 2018 m. 
lapkričio mėn. pradžios, ir prašo juos 
pateikti iš karto, kai tik bus gauti; ragina 
paaiškinti, kodėl taip vėluojama pateikti 
rezultatus; teigiamai vertina tai, kad kai 
kurios frakcijos labai skatino savo 
Parlamento narius dalyvauti mokymuose 
orumo ir pagarbos darbo vietoje tema, kad 
jie rodytų pavyzdį, ir ragina rengti 
mokymus Parlamento nariams ir 
darbuotojams; tikisi, kad veiksmų gairės 

107. atkreipia dėmesį į Parlamento 
visiško priekabiavimo netoleravimo visais 
lygmenimis, įskaitant Parlamento narius, 
darbuotojus ir akredituotus padėjėjus, 
politiką ir veiksmus, kurie numatyti 
siekiant atgrasyti nuo priekabiavimo darbo 
vietoje, visų pirma 2018 m. kovo 12 d. 
Biuro priimtas atnaujintas gaires dėl 
prevencinių ir ankstyvosios pagalbos 
priemonių koregavimo siekiant spręsti 
konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp 
Parlamento narių ir akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų, stažuotojų ir kitų 
darbuotojų, Parlamento vidaus praktikos ir 
procedūrų išorės auditą, konfidencialių 
patarėjų tinklo ir tarpininko pareigų 
sukūrimą, taip pat viešojo klausymo, 
kuriame dalyvavo kovos su priekabiavimu 
darbo vietoje ekspertai, organizavimą; 
pažymi, kad tikėtasi, jog išorės audito 
rezultatai bus gauti iki 2018 m. 
lapkričio mėn. pradžios, ir prašo juos 
pateikti iš karto, kai tik bus gauti; ragina 
paaiškinti, kodėl taip vėluojama pateikti 
rezultatus; teigiamai vertina tai, kad kai 
kurios frakcijos labai skatino savo 
Parlamento narius dalyvauti mokymuose 
orumo ir pagarbos darbo vietoje tema, kad 
jie rodytų pavyzdį, ir ragina rengti 
mokymus Parlamento nariams ir 
darbuotojams; tikisi, kad veiksmų gairės 
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bus visapusiškai ir skaidriai įgyvendintos; 
vis dėlto ragina Parlamentą atsižvelgti į 
tai, kad priekabiavimo atvejų Parlamento 
patalpose yra labai mažai, ir atitinkamai 
apriboti dėmesį šiam klausimui;

bus visapusiškai ir skaidriai įgyvendintos;

Or. en



AM\1204776LT.docx PE647.609v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

7.5.2020 A9-0021/50

Pakeitimas 50
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
112 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

112a. pabrėžia, kad dėl koronaviruso 
krizės turėjo būti priimti sprendimai, 
darantys tiesioginį poveikį Europos 
Parlamento darbuotojams, įskaitant pagal 
subrangos sutartį dirbančius ir laisvai 
samdomus darbuotojus; šiuo atžvilgiu, be 
kita ko, atkreipia dėmesį į sprendimą 
uždaryti Europos istorijos namus, centrus 
„Europa Experience“ ir ES ryšių biurus 
ir į pasikeitusias laisvai samdomų vertėjų 
žodžiu, valytojų ir aprūpinimo maistu 
darbuotojų aplinkybes; pripažįsta, kad 
dabartinėmis su COVID-19 plitimu 
susijusiomis aplinkybėmis institucijos, 
įskaitant Parlamentą, turi greitai ir 
nebiurokratiškai priimti sprendimus, kad 
būtų užkirstas kelias tolesniam viruso 
plitimui ir apsaugoti jų darbuotojai; 
tačiau ragina Parlamentą priimant 
kiekvieną sprendimą laikytis savo 
socialinių įsipareigojimų ir išvengti bet 
kokių pajamų pokyčių arba juos 
kompensuoti, taip pat būtinai išvengti 
Parlamento patalpose dirbančių asmenų 
atleidimo iš darbo dėl koronaviruso;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Pakeitimas 51
Daniel Freund
Verts/ALE frakcijos vardu
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
112 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

112b. atkreipia dėmesį į Parlamento 
narių, frakcijų ir Europos Parlamento 
stažuotojų padėtį – jie įsikūrė vienoje iš 
Europos Parlamento darbo vietų tam, kad 
įgytų daugiau profesinės patirties 
Sąjungos institucijose, ir jų galimybės tai 
daryti yra labai apribotos dėl dabartinės 
krizės; atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba 
ir Komisija savo stažuotojams suteikia 
galimybę išsaugoti pajamas dabartiniu 
sutarties laikotarpiu ir pasibaigus vasarai 
vėl pradėti stažuotę pagal naują sutartį; 
taigi ragina Parlamentą, jo narius ir 
frakcijas pasiūlyti tokią pačią galimybę;

Or. en


