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20.4.2016 A8-0132/1 

Grozījums Nr.  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. tomēr norāda, ka kopumā 2014. gadā 

EUR 8 277 556 tika izlietoti tikai par 

Komitejas locekļu un viņu aizvietotāju ceļa 

un sanāksmju dienas naudas maksājumiem 

un vēl EUR 409 100 — par darbinieku 

komandējumu un ceļa izdevumiem; 

uzskata, ka komandējumu skaits ir 

ārkārtīgi liels (787), tāpat kā izdevumi, 

kas locekļiem radušies saistībā ar ceļa un 

sanāksmju dienas naudas maksājumiem; 

uzskata, ka locekļu komandējumi būtu 

skaidri jāapraksta gada darbības pārskatā, 

sīki norādot izdevumus un veicot izmaksu 

un ieguvumu analīzi; uzsver, ka atsauce 

uz locekļu komandējumiem ir neskaidra, 

neprecīza un nesniedz konkrētus skaitļus; 

mudina Komiteju savā gada darbības 

pārskatā vienmēr iekļaut datus par 

locekļu komandējumiem; 

8. norāda, ka kopumā 2014. gadā EUR 

8 277 556 tika izlietoti tikai par Komitejas 

locekļu un viņu aizvietotāju ceļa un 

sanāksmju dienas naudas maksājumiem un 

vēl EUR 409 100 — par darbinieku 

komandējumu un ceļa izdevumiem; 

uzskata, ka locekļu komandējumi būtu 

skaidri jāapraksta gada darbības pārskatā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Grozījums Nr.  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. mudina plaši izmantot 

videokonferences un visus ar to saistītos 

rīkus, lai varētu ievērojami samazināt 

izmaksas; pauž neizpratni par to, kā tik 

liels skaits komandējumu uz Grieķiju un 

Itāliju (attiecīgi 77 un 125) sniedz 

pievienoto vērtību šo valstu pilsoņiem vai 

citiem Savienības pilsoņiem; 

14. mudina plaši izmantot 

videokonferences un visus ar to saistītos 

rīkus, lai varētu ievērojami samazināt 

izmaksas; norāda, ka 2014. gadā tika 

veikti komandējumi uz Grieķiju un Itāliju 

(attiecīgi 77 un 125), lai organizētu un 

vadītu sanāksmes dalībvalstīs, kuras ir ES 

prezidentvalstis; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Grozījums Nr.  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atzinīgi vērtē to, ka Komiteja pieņēma 

lēmumu, ar ko paredz noteikumus par 

trauksmes celšanu1 un kas stājās spēkā 

2016. gada 1. janvārī; uzskata, ka minēto 

noteikumu īstenošana ir aizņēmusi pārāk 

ilgu laiku; aicina Komiteju publicēt un 

īstenot tos bez turpmākas kavēšanās un 

gada darbības pārskatā informēt budžeta 

izpildes apstiprinātājiestādi par īstenošanas 

gaitu; 

32. atzinīgi vērtē to, ka Komiteja pieņēma 

lēmumu, ar ko paredz noteikumus par 

trauksmes celšanu1 un kas stājās spēkā 

2016. gada 1. janvārī; uzskata, ka minēto 

noteikumu īstenošana ir aizņēmusi pārāk 

ilgu laiku; aicina Komiteju publicēt un 

īstenot tos bez turpmākas kavēšanās un 

gada darbības pārskatā informēt budžeta 

izpildes apstiprinātājiestādi par īstenošanas 

gaitu; tomēr atzinīgi vērtē Reģionu 

komitejas un Eiropas Statistikas sistēmas 

komitejas ciešo sadarbību, izstrādājot 

iekšējos trauksmes celšanas noteikumus, 

jo tām ir daži kopīgi dienesti un 

darbinieki; atzinīgi vērtē arī to, ka minētie 

noteikumi tiek piemēroti ar atpakaļejošu 

spēku; 

__________________ __________________ 

1 Reģionu komitejas 2015. gada 17. 

decembra Lēmums Nr. 508/2015, ar ko 

paredz noteikumus par trauksmes celšanu. 

1 Reģionu komitejas 2015. gada 17. 

decembra Lēmums Nr. 508/2015, ar ko 

paredz noteikumus par trauksmes celšanu. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Grozījums Nr.  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. pieņem zināšanai, ka Komiteja uzskata, 

ka 2014. finanšu gadā nav bijusi neviena 

interešu konflikta situācija; mudina 

Komisiju publicēt visu locekļu un 

augstākā līmeņa amatpersonu CV un 

interešu deklarācijas un pieņemt iekšējo 

politiku un skaidrus noteikumus par 

interešu konfliktu un virpuļdurvju situāciju 

novēršanu un pārvaldību saskaņā ar 

Komisijas publicētajām pamatnostādnēm; 

sagaida, ka Komiteja līdz 2016. gada jūnija 

beigām iesniegs Parlamentam minētos CV, 

interešu deklarācijas un noteikumus; 

34. pieņem zināšanai, ka Komiteja uzskata, 

ka 2014. finanšu gadā nav bijusi neviena 

interešu konflikta situācija; mudina 

Komisiju publicēt visu locekļu CV un 

interešu deklarācijas un pieņemt iekšējo 

politiku un skaidrus noteikumus par 

interešu konfliktu un virpuļdurvju situāciju 

novēršanu un pārvaldību saskaņā ar 

Komisijas publicētajām pamatnostādnēm; 

sagaida, ka Komiteja līdz 2016. gada jūnija 

beigām iesniegs Parlamentam minētos CV, 

interešu deklarācijas un noteikumus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Grozījums Nr.  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. pieņem zināšanai Komitejas centienus 

un sasniegumus uzlabot tās informācijas un 

komunikācijas politiku; 

35. pieņem zināšanai Komitejas centienus 

un sasniegumus uzlabot tās informācijas un 

komunikācijas politiku; mudina Komiteju 

pastiprināt iestāžu sadarbību, lai uzlabotu 

saziņu un pamanāmību, kā arī palielināt 

iestāžu locekļu līdzdalību valstu līmenī; 

šajā sakarībā atzinīgi vērtē visus 

turpmākos Komitejas centienus uzlabot 

informācijas plūsmu un tādējādi — 

pārredzamību; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Grozījums Nr.  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. secina — lai gan Komiteja 2014. gadā 

ir veikusi ļoti daudz darbību Savienības 

politikas atbalstam, to praktiskie rezultāti 

ir neskaidri un neprecīzi; prasa veikt 

rūpīgu SVID analīzi par rezultātiem un 

SMART rādītājiem attiecībā uz Komitejas 

mērķiem, kā arī sniegt īsu skaidrojumu 

par vairākiem tiešiem ieguvumiem 

Savienības pilsoņiem, kas izriet no tās 

pilnvarām un darbībām. 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Grozījums Nr.  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0132/2016 

Monica Macovei 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

2015/2160(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. secina — lai gan Komiteja 2014. gadā 

ir veikusi ļoti daudz darbību Savienības 

politikas atbalstam, to praktiskie rezultāti ir 

neskaidri un neprecīzi; prasa veikt rūpīgu 

SVID analīzi par rezultātiem un SMART 

rādītājiem attiecībā uz Komitejas 

mērķiem, kā arī sniegt īsu skaidrojumu par 

vairākiem tiešiem ieguvumiem Savienības 

pilsoņiem, kas izriet no tās pilnvarām un 

darbībām. 

38. secina — lai gan Komiteja 2014. gadā 

ir veikusi ļoti daudz darbību Savienības 

politikas atbalstam, to praktiskie rezultāti ir 

neskaidri un neprecīzi; aicina Komiteju 

izstrādāt skaidrojumu par tiešiem 

ieguvumiem Savienības pilsoņiem, kas 

izriet no tās pilnvarām un darbībām, lai 

uzlabotu un maksimāli palielinātu to 

praktiskos rezultātus; 

Or. en 

 

 


