
 

AM\930115LT.doc  PE507.382v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

11.3.2013 B7-0129/3 

Pakeitimas  3 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į Europos Vadovų 

Tarybos išvadas d÷l DFP, kurios yra tik 

politinis valstybių ir vyriausybių vadovų 

susitarimas; atmeta min÷tą susitarimą 

tokį, koks jis dabar yra, kadangi jame 

neatsispindi Parlamento (ypač jo 2012 m. 

spalio 23 d. rezoliucijoje) numatyti 

prioritetai ir susirūpinimą keliantys 

klausimai ir neatsižvelgiama į Lisabonos 

sutartyje numatytą Parlamento vaidmenį ir 

kompetencijas; mano, kad šio susitarimo, 

kuriame nustatomi privalomi Sąjungos 

įsipareigojimai kitiems septyneriems 

metams, negalima bus priimti, jei nebus 

įvykdytos tam tikros esmin÷s sąlygos; 

1. atkreipia d÷mesį į Europos Vadovų 

Tarybos išvadas d÷l DFP, kurios yra tik 

politinis valstybių ir vyriausybių vadovų 

susitarimas, neatspindi Parlamento (ypač 

jo 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje) 

numatytų prioritetų ir susirūpinimą 

keliančių klausimų ir jomis 

neatsižvelgiama į Lisabonos sutartyje 

numatytą Parlamento vaidmenį ir 

kompetencijas; mano, kad šio susitarimo, 

kuriame nustatomi privalomi Sąjungos 

įsipareigojimai kitiems septyneriems 

metams, negalima bus priimti, jei nebus 

įvykdytos tam tikros esmin÷s sąlygos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/4 

Pakeitimas  4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. griežtai prieštarauja tam, kad šiuo metu 

susikaup÷ neapmok÷ti mok÷jimo prašymai 

ir jų apmok÷jimas atidedamas, ir pareiškia, 

kad tvirtai prieštarauja tokiai finansinei 

programai, d÷l kurios gal÷tų atsirasti 

struktūrinis ES biudžeto deficitas, kadangi 

tai prieštarautų Sutarties (SESV 310 ir 

323 straipsnių) nuostatoms; 

6. griežtai prieštarauja tam, kad šiuo metu 

susikaup÷ neapmok÷ti mok÷jimo prašymai 

ir jų apmok÷jimas atidedamas, ir pareiškia, 

kad tvirtai prieštarauja tokiai finansinei 

programai, d÷l kurios gal÷tų atsirasti ES 

biudžeto deficitas, kadangi tai prieštarautų 

Sutarties (SESV 310 ir 323 straipsnių) 

nuostatoms; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Pakeitimas  5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. taigi yra pasiryžęs užkirsti kelią bet 

kokiems tolesniems mok÷jimų 

perk÷limams iš 2013 m. į kitą DFP; 

primena prie 2013 m. ES biudžeto prid÷tą 

deklaraciją, kurioje reikalaujama, jog 

Komisija 2013 m. pradžioje pateiktų 

taisomojo biudžeto projektą, skirtą 

vieninteliam tikslui – padengti visus 

2012 m. neapmok÷tus mok÷jimo prašymus; 

pabr÷žia, kad neprad÷s derybų d÷l DFP tol, 

kol Komisija nepateiks šį politinį 

įsipareigojimą atitinkančio taisomojo 

biudžeto, ir neužbaigs šių derybų tol, kol 

Taryba ir Parlamentas nepaskelbs apie šio 

taisomojo biudžeto galutinį pri÷mimą; be 

to, reikalauja, kad Taryba prisiimtų politinį 

įsipareigojimą d÷l to, kad iki šių metų 

pabaigos būtų apmok÷tos visos 2013 m. 

teisin÷s prievol÷s; 

7. taigi yra pasiryžęs užkirsti kelią bet 

kokiems tolesniems mok÷jimų 

perk÷limams iš 2013 m. į kitą DFP; 

primena prie 2013 m. ES biudžeto prid÷tą 

deklaraciją, kurioje reikalaujama, jog 

Komisija 2013 m. pradžioje pateiktų 

taisomojo biudžeto projektą, skirtą 

vieninteliam tikslui – padengti visus 

2012 m. neapmok÷tus mok÷jimo prašymus; 

pabr÷žia, kad neprad÷s derybų d÷l DFP tol, 

kol Komisija nepateiks šį politinį 

įsipareigojimą atitinkančio taisomojo 

biudžeto, ir neužbaigs šių derybų tol, kol 

nebus sudarytas galutinis Tarybos ir 

Parlamento politinis susitarimas d÷l šio 

taisomojo biudžeto; be to, reikalauja, kad 

Taryba prisiimtų politinį įsipareigojimą d÷l 

to, kad iki šių metų pabaigos būtų 

apmok÷tos visos 2013 m. teisin÷s 

prievol÷s; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. tvirtai tiki, kad siekiant užtikrinti visišką 

demokratinį teis÷tumą kitam Europos 

Parlamentui ir Komisijai (kurie prad÷s 

darbą po 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimų) tur÷tų būti suteikta galimyb÷ iš 

naujo patvirtinti Sąjungos biudžeto 

prioritetus ir persvarstyti 2014–2020 m. 

DFP; taigi, atkreipia d÷mesį į tai, kad 

pritaria privalomam ir išsamiam DFP 

persvarstymui, arba galimai laikinojo 

galiojimo išlygai; mano, kad persvarstymas 

tur÷tų būti teisiškai privalomas, įtvirtintas 

DFP reglamente ir d÷l jo Taryba tur÷tų 

spręsti kvalifikuota balsų dauguma, 

visapusiškai naudodama SESV 

312 straipsnio 2 dalyje numatytą nuostatą 

d÷l pereigos; 

9. tvirtai tiki, kad siekiant užtikrinti visišką 

demokratinį teis÷tumą kitam Europos 

Parlamentui ir Komisijai (kurie prad÷s 

darbą po 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimų) tur÷tų būti suteikta galimyb÷ iš 

naujo patvirtinti Sąjungos biudžeto 

prioritetus ir persvarstyti 2014–2020 m. 

DFP; taigi, atkreipia d÷mesį į tai, kad 

pritaria privalomam ir išsamiam DFP 

persvarstymui; mano, kad persvarstymas 

tur÷tų būti teisiškai privalomas, įtvirtintas 

DFP reglamente ir d÷l jo Taryba tur÷tų 

spręsti kvalifikuota balsų dauguma, 

visapusiškai naudodama SESV 

312 straipsnio 2 dalyje numatytą nuostatą 

d÷l pereigos; 

Or. en 

 

 

 


