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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/11 

Grozījums Nr.  11 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 

Lēmums 2008/376/EK 

22. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Katrā konsultantu grupā Komisijas 

mērķis ir iespēju robežās nodrošināt 
augsta līmeņa kompetenci, attiecīgu 

ekspertīzes jomu un interešu jomu 

līdzsvarotu pārstāvību, kā arī optimālu 

dzimumu līdzsvaru un dažādu ģeogrāfiskās 

izcelsmes vietu līdzsvaru, ņemot vērā 

konsultantu grupu konkrētos uzdevumus, 

nepieciešamo kompetenču veidu un 

ekspertu atlases procedūras rezultātus.; 

3. Katrā konsultantu grupā Komisija 

nodrošina augsta līmeņa kompetenci, 

attiecīgu ekspertīzes jomu, gan ar 

ekonomiku saistītu, gan nesaistītu interešu 

jomu, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības 

grupu, līdzsvarotu pārstāvību, kā arī 

optimālu dzimumu līdzsvaru un dažādu 

ģeogrāfiskās izcelsmes vietu līdzsvaru, 

ņemot vērā konsultantu grupu konkrētos 

uzdevumus, nepieciešamo kompetenču 

veidu un ekspertu atlases procedūras 

rezultātus. 

Or. en 

Pamatojums 

Kā noteikts vienprātīgi pieņemtā Budžeta komitejas atzinuma Parlamentam (INI) par Komisijas ekspertu 

grupu sastāvu un reģistra kontroli 2. un 7. punktā (2015/2319(INI)). 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/12 

Grozījums Nr.  12 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Lēmums 2008/376/EK 

24. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katrā tehniskajā grupā Komisijas mērķis ir 

nodrošināt augsta līmeņa profesionālo 

kompetenci un, ciktāl iespējams, attiecīgu 

ekspertīzes jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā 

arī optimālu dzimumu līdzsvaru un dažādu 

ģeogrāfiskās izcelsmes vietu līdzsvaru, 

ņemot vērā tehnisko grupu konkrētos 

uzdevumus, nepieciešamo kompetenču 

veidu un ekspertu atlases procedūras 

rezultātus. 

Katrā tehniskajā grupā Komisija nodrošina 

augsta līmeņa kompetenci, kā arī 

attiecīgu ekspertīzes jomu, gan ar 

ekonomiku saistītu, gan nesaistītu 

interešu jomu, tai skaitā pilsoniskās 

sabiedrības grupu, līdzsvarotu pārstāvību, 

kā arī optimālu dzimumu līdzsvaru un 

dažādu ģeogrāfiskās izcelsmes vietu 

līdzsvaru, ņemot vērā konsultantu grupu 

konkrētos uzdevumus, nepieciešamo 

kompetenču veidu un ekspertu atlases 

procedūras rezultātus. 

Or. en 

Pamatojums 

Kā noteikts vienprātīgi pieņemtā Budžeta komitejas atzinuma Parlamentam par Komisijas ekspertu grupu 

sastāvu un reģistra kontroli 2. un 7. punktā (2015/2319(INI)). 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/13 

Grozījums Nr.  13 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Lēmums 2008/376/EK 

24. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tehnisko grupu locekļus atlasa no 

ekspertiem, kuri ir kompetenti II nodaļas 

3. un 4. iedaļā minētajās pētniecības 

stratēģijas, pārvaldības vai ražošanas 
jomās un kuri ir atsaukušies uz publisko 

uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. 

Tehnisko grupu locekļus atlasa no 

ekspertiem, kuri ir kompetenti pētniecības 

stratēģijā, pārvaldībā, sociālajā ietekmē 

un/vai ietekmē uz vidi vai ražošanā II 

nodaļas 3. un 4. iedaļā minētajās jomās un 

kuri ir atsaukušies uz publisko 

uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Arodbiedrību pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, cita 

starpā jāiesniedz ieguldījums projekta ietekmes novērtēšanā un izvērtēšanā. Tādējādi šeit jāmin šīs 

kvalifikācijas. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/14 

Grozījums Nr.  14 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Lēmums 2008/376/EK 

24. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija nodrošina, ka noteikumi un 

procedūras ir ieviestas, lai pienācīgi 

novērstu un pārvaldītu to tehnisko grupu 

locekļu interešu konfliktus, kuriem ir 

uzticēts veikt konkrēta projekta 

novērtēšanu. Šīs procedūras nodrošina arī 

vienlīdzīgu attieksmi un taisnīgumu visā 

projektu pārraudzības procesā. 

Komisija nodrošina, ka noteikumi un 

procedūras ir ieviestas, lai pienācīgi 

novērstu un pārvaldītu to tehnisko grupu 

locekļu interešu konfliktus, kuriem ir 

uzticēts veikt konkrēta projekta 

novērtēšanu, tai skaitā ieviešot sūdzību 

mehānismu. Šīs procedūras nodrošina arī 

vienlīdzīgu attieksmi un taisnīgumu visā 

projektu pārraudzības procesā. 

Or. en 

Pamatojums 

Interešu konflikta efektīva pārvaldība ietver arī iespēju iesniegt sūdzības, kā piedāvāts Parlamenta 

rezolūcijā par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli (2015/2319(INI)). 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/15 

Grozījums Nr.  15 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts 

Lēmums 2008/376/EK 

24. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Mudina Komisiju nodrošināt 

maksimāli iespējamo pārredzamību, 

ietverot darba kārtības, pamatojuma 

dokumentu, balsošanas dokumentu un 

detalizētu protokolu publicēšanu, tai 

skaitā pretēju viedokļu publicēšanu 

saskaņā ar Eiropas Ombuda ieteikumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ombuda 2.2.2016. ieteikums 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


