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24.4.2017 A8-0153/6 

Grozījums Nr.  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a tāpēc mudina Revīzijas palātu 

apsvērt iespēju sagatavot vairāk īpašo 

ziņojumu par konkrētām Parlamenta 

darbības jomām, piemēram, tā 

komunikācijas politiku un Eiropas līmeņa 

politiskajām partijām un fondiem 

paredzēto dotāciju pārvaldību; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Grozījums Nr.  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. šajā kontekstā norāda, ka darbs, ko 

Parlaments veic budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūrā, sniedz iespēju 

rūpīgāk izskatīt Parlamenta administrācijas 

pārskatus; 

6. šajā kontekstā norāda, ka darbs, ko 

Parlaments veic budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūrā, sniedz iespēju 

rūpīgāk izskatīt Parlamenta administrācijas 

pārskatus; prasa stiprināt iestādes iekšienē 

pieejamas specializētās zināšanas par 

pārskatiem un revīziju, ko referenti varētu 

izmantot budžeta izpildes apstiprināšanas 

ziņojumu sagatavošanā; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Grozījums Nr.  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atzinīgi vērtē aizvien lielāko 

uzmanību, ko plašsaziņas līdzekļi un 

sabiedrība pievērš Parlamentam un tā 

administrācijai; tomēr norāda, ka daži 

žurnālisti saskaras ar grūtībām iegūt 

konkrētu informāciju; norāda, ka 

Parlamenta un tā administrācijas 

pārredzamībai ir būtiska nozīme iestādes 

leģitimitātes nodrošināšanā un ka 

informācijas pieejamība būtu jāuzlabo, 

vienlaikus vienmēr nodrošinot personas 

datu aizsardzības noteikumu ievērošanu; 

39. atzinīgi vērtē aizvien lielāko 

uzmanību, ko plašsaziņas līdzekļi un 

sabiedrība pievērš Parlamentam un tā 

administrācijai; tomēr norāda, ka daži 

žurnālisti saskaras ar grūtībām iegūt 

konkrētu informāciju, par ko liecina, 

piemēram, tiesvedība, kuru 2016. gada 

30. novembrī ierosināja žurnālisti no 

visām Savienības valstīm pēc tam, kad 

Parlaments bija atteicies atklāt 

informāciju par deputātu piemaksām; 

norāda, ka Parlamenta un tā administrācijas 

pārredzamībai ir būtiska nozīme iestādes 

leģitimitātes nodrošināšanā un ka 

informācijas pieejamība būtu jāuzlabo, 

vienlaikus vienmēr nodrošinot personas 

datu aizsardzības noteikumu ievērošanu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Grozījums Nr.  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. aicina Prezidiju publicēt Parlamenta 

tīmekļa vietnē attiecīgos ģenerālsekretāra 

iesniegtos dokumentus mašīnlasāmā 

formātā, tiklīdz tie kļūst pieejami, ja to 

atļauj šajos dokumentos ietvertās 

informācijas raksturs, piemēram, nav 

nepieciešama personas datu aizsardzība; 

40. aicina Prezidiju publicēt Parlamenta 

tīmekļa vietnē attiecīgos dokumentus, 

tiklīdz ģenerālsekretārs tos ir iesniedzis 
mašīnlasāmā formātā, ja to atļauj šajos 

dokumentos ietvertās informācijas raksturs, 

piemēram, nav nepieciešama personas datu 

aizsardzība; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Grozījums Nr.  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. atkārtoti pauž Parlamenta nostāju 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem, kas izklāstīta Parlamenta 

rezolūcijas par 2014. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu 36. līdz 39. punktā; 

norāda, ka tie deputāti, kuri to vēlas, jau 

var pieprasīt atmaksāt revīzijas izdevumus 

kā attaisnotās izmaksas saistībā ar 

piemaksu par vispārējiem izdevumiem; 

aicina Prezidiju pārbaudīt, vai ir iespējams 

atrast izmaksu ziņā efektīvu veidu, kā 

deputātu izdevumus varētu revidēt 

Parlamenta administrācija, lai nebūtu 

jāizmanto ārēji revidenti; 

44. atkārtoti pauž Parlamenta nostāju 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem, kas izklāstīta Parlamenta 

rezolūcijas par 2014. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu 39. līdz 41. punktā; 

mudina Prezidiju nekavējoties veikt 

pasākumus saistībā ar šajos punktos 

iekļautajiem ieteikumiem; uzskata, ka 

deputātiem būtu obligāti jāpublisko 

informācija par saņemto piemaksu par 

vispārējiem izdevumiem; prasa Prezidijam 

nekavējoties veikt pasākumus šajā 

jautājumā; norāda, ka tie deputāti, kuri to 

vēlas, jau var pieprasīt atmaksāt revīzijas 

izdevumus kā attaisnotās izmaksas saistībā 

ar piemaksu par vispārējiem izdevumiem; 

aicina Prezidiju pārbaudīt, vai ir iespējams 

atrast izmaksu ziņā efektīvu veidu, kā 

deputātu izdevumus varētu revidēt 

Parlamenta administrācija, lai nebūtu 

jāizmanto ārēji revidenti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Grozījums Nr.  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. norāda, ka deputāti ir maz informēti 

par iespēju atdot atpakaļ piemaksas par 

vispārējiem izdevumiem pārpalikumu; 

aicina ģenerālsekretāru prioritārā kārtā 

informēt par šo iespēju; mudina deputātus 

atmaksāt pārpalikumu pilnvaru termiņa 

beigās; 

45. norāda, ka deputāti ir maz informēti 

par iespēju atdot atpakaļ piemaksas par 

vispārējiem izdevumiem pārpalikumu; 

atgādina deputātiem, ka piemaksa par 

vispārējiem izdevumiem nav daļa no 

personīgā atalgojuma; aicina 

ģenerālsekretāru prioritārā kārtā informēt 

par šo iespēju; mudina deputātus atmaksāt 

pārpalikumu pilnvaru termiņa beigās; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Grozījums Nr.  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. tāpat aicina ģenerālsekretāru 

nodrošināt tiem deputātiem, kuri vēlas 

savās tīmekļa vietnēs publicēt informāciju 

par jebkādas Parlamenta piemaksas 

saņemšanu, attiecīgus datus, ko iespējams 

viegli apstrādāt; 

46. tāpat aicina ģenerālsekretāru 

nodrošināt tiem deputātiem, kuri vēlas 

publicēt informāciju par jebkādas 

Parlamenta piemaksas saņemšanu, 

attiecīgus datus, ko iespējams viegli 

apstrādāt un apkopotā veidā iekļaut 

Parlamenta tīmekļa vietnē; 

Or. en 

 

 


