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20.4.2016 A8-0121/1 

Grozījums Nr.  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds 

2015/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. konstatē, ka 2014. gadā ir īpaši 

palielinājušās saistības, kas attiecas uz 

iestādes locekļiem; prasa Ombudam 

nākamajā ziņojumā par turpmāko rīcību 

saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu 

sniegt sīku aprakstu par šīm summām; 

5. ar bažām konstatē, ka 2014. gadā ir īpaši 

palielinājušās saistības, kas attiecas uz 

iestādes locekļiem; prasa Ombudam 

nākamajā ziņojumā par turpmāko rīcību 

saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu 

sniegt sīku aprakstu par šīm summām; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Grozījums Nr.  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds 

2015/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar stratēģiju 

līdz 2019. gadam Ombuds ir turpinājis 

veikt pašiniciatīvas izmeklēšanas, 

izvēloties sistemātiskāku un sistēmiskāku 

pieeju sarežģītiem jautājumiem, kas ietilpst 

tā pilnvarās; uzskata, ka tas ir efektīvs 

instruments; aicina Ombudu regulāri 

informēt budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādi par izmeklēšanu 

ietekmi; 

6. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar stratēģiju 

līdz 2019. gadam Ombuds ir turpinājis 

veikt pašiniciatīvas izmeklēšanas, 

izvēloties sistemātiskāku un sistēmiskāku 

pieeju sarežģītiem jautājumiem, kas ietilpst 

tā pilnvarās; uzskata, ka tas ir efektīvs 

instruments; aicina Ombudu regulāri 

informēt budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādi par izmeklēšanu 

ietekmi un skaidri noteikt koordinatora 

uzdevumus; tomēr norāda, ka Ombuda 

prioritātei vajadzētu būt pilsoņu sūdzību 

izskatīšanai pieņemamā termiņā un ka 

pašiniciatīvas izmeklēšanām nekādā 

gadījumā nebūtu jāierobežo šis mērķis; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Grozījums Nr.  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds 

2015/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots jauns 

amats — pašiniciatīvas izmeklēšanu 

koordinators; uzskata, ka tas ir solis 

virzienā uz efektīvāku iestādes darbu; 

aicina Ombudu ziņot budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei par šī amata sniegumu, 

ietekmi un efektivitāti; 

7. konstatē, ka ir izveidots jauns amats — 

pašiniciatīvas izmeklēšanu koordinators; 

izsaka cerību, ka šis jaunais amats 

veicinās efektīvāku iestādes darbu; aicina 

Ombudu ziņot budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei par šī amata sniegumu, 

ietekmi un efektivitāti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Grozījums Nr.  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds 

2015/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atzinīgi vērtē to, ka slēgto izmeklēšanu 

attiecība pret notiekošajām izmeklēšanām 

iepriekšējā finanšu gada beigās sasniedza 

visaugstāko jebkad pieredzēto līmeni (1,4 

slēgtas izmeklēšanas uz katru notiekošo 

izmeklēšanu salīdzinājumā ar mērķi 

sasniegt 1,1); uzsver, ka to izmeklēšanu 

īpatsvars, kuras tika slēgtas 12 līdz 18 

mēnešu laikā, 2014. gadā ir samazinājies; 

atzinīgi vērtē Ombuda konstatējumu, ka 

jaunā stratēģija, tostarp pašiniciatīvas 

izmeklēšanu turpināšana, ietekmēja 

pabeigto lietu skaitu; 

10. atzinīgi vērtē to, ka slēgto izmeklēšanu 

attiecība pret notiekošajām izmeklēšanām 

iepriekšējā finanšu gada beigās sasniedza 

visaugstāko jebkad pieredzēto līmeni (1,4 

slēgtas izmeklēšanas uz katru notiekošo 

izmeklēšanu salīdzinājumā ar mērķi 

sasniegt 1,1); uzsver, ka to izmeklēšanu 

īpatsvars, kuras tika slēgtas 12 līdz 18 

mēnešu laikā, 2014. gadā ir samazinājies; 

atzinīgi vērtē Ombuda konstatējumu, ka 

jaunā stratēģija, tostarp pašiniciatīvas 

izmeklēšanu turpināšana, ietekmēja 

pabeigto lietu skaitu; prasa Ombudam 

nākamajā ziņojumā par turpmāko rīcību 

saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu 

sniegt budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei skaidru 

paskaidrojumu par šo ietekmi; 

Or. en 



 

AM\P8_AMA(2016)0121(001-005)_EN.doc  PE582.500v01-00 

LV United in diversity LV 

 

20.4.2016 A8-0121/5 

Grozījums Nr.  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds 

2015/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. atzinīgi vērtē ietaupījumus budžeta 

pozīcijās, kas attiecas uz rakstisko 

tulkošanu un publikācijām; 

20. pauž bažas par apjomu, kādā Ombuds 

veicis ietaupījumus budžeta pozīcijās, kas 

attiecas uz rakstisko tulkošanu 

(EUR 190 000) un saziņu (EUR 60 000), 

kuri tika pārnesti uz izdevumu kategoriju, 

kas attiecas uz Ombuda darbiniekiem; 

uzsver, ka Ombudam jānodrošina 

vienlīdzīga attieksme pret visiem 

Savienības pilsoņiem un vienlīdzīgas 

iespējas viņiem un ka līdz ar to iestādes 

pīlāriem arī turpmāk jābūt Ombuda 

saziņas politikas kvalitātei, daudzveidībai 

valodu ziņā un tās uzturēšanai; 

Or. en 

 

 

 


