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24.4.2017 A8-0153/13 

Grozījums Nr.  13 

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 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. norāda, ka Parlamenta tīmekļa 

vietnē tiek publiskoti dokumenti, kas 

saistīti ar lēmumu par Eiropas politisko 

partiju un Eiropas politisko fondu atzīšanu, 

kā arī detalizēta informācija par galīgā 

finansējuma apmēru; aicina Parlamentu 

prasīt, lai Komisija iesniedz priekšlikumu 

pārskatīt spēkā esošo Savienības tiesību 

aktu par Eiropas politisko partiju un 

Eiropas politisko fondu statusu un 

finansēšanu10, ļaunprātīgas rīcības 

novēršanas nolūkā nosakot arī stingrākas 

prasības Eiropas politisko fondu izveidei; 

48. norāda, ka Parlamenta tīmekļa 

vietnē tiek publiskoti dokumenti, kas 

saistīti ar lēmumu par Eiropas politisko 

partiju un Eiropas politisko fondu atzīšanu, 

kā arī detalizēta informācija par galīgā 

finansējuma apmēru; aicina Parlamentu 

prasīt, lai Komisija iesniedz priekšlikumu 

pārskatīt spēkā esošo Savienības tiesību 

aktu par Eiropas politisko partiju un 

Eiropas politisko fondu statusu un 

finansēšanu10, ļaunprātīgas rīcības 

novēršanas nolūkā nosakot arī stingrākas 

prasības Eiropas politisko partiju un fondu 

izveidei; 

_________________ _________________ 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas 

politisko partiju un Eiropas politisko fondu 

statusu un finansēšanu (OV L 317, 

4.11.2014., 1. lpp.). 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas 

politisko partiju un Eiropas politisko fondu 

statusu un finansēšanu (OV L 317, 

4.11.2014., 1. lpp.). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Grozījums Nr.  14 

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 

51. punkts – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

51. pauž bažas par to, ka interešu 

konfliktu novēršanas nolūkā var nākties 

vēl vairāk uzlabot spēkā esošo deputātu 

rīcības kodeksu, īpašu uzmanību pievēršot 

tādiem jautājumiem kā: 

51. pauž bažas par to, ka interešu 

konfliktu novēršanas nolūkā ir 

nepieciešams vēl vairāk uzlabot spēkā 

esošo deputātu rīcības kodeksu, un aicina 

Prezidiju šajā sakarībā veikt vajadzīgos 

pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot 

tādiem jautājumiem kā: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Grozījums Nr.  15 

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 

63. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. norāda, ka aptaujā piedalījās neliels 

dalībnieku skaits — tikai 18 % Parlamenta 

deputātu, t. i., 137 deputāti no visām 

politiskajām grupām un dalībvalstīm, un 

ka no šiem deputātiem vairāk nekā 90 % 

bija informēti par LUX kino balvu, 75 % 

izprata tās mērķi un vairāk nekā 80 % 

uztvēra šo balvu pozitīvi; 

63. norāda, ka aptaujā piedalījās neliels 

dalībnieku skaits — tikai 18 % Parlamenta 

deputātu, t. i., 137 deputāti no visām 

politiskajām grupām un dalībvalstīm; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Grozījums Nr.  16 

Dennis de Jong 

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 

70. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 

piedalīties Eiropas vēstures nama darbības 

izmaksu segšanā, gadā iemaksājot 

EUR 800 000; tomēr uzskata, ka Komisijai 

būtu jāsedz ievērojami lielāka plānoto gada 

darbības izmaksu daļa; 

70. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 

piedalīties Eiropas vēstures nama darbības 

izmaksu segšanā, gadā iemaksājot 

EUR 800 000; tomēr uzskata, ka Komisijai 

būtu jāsedz ievērojami lielāka plānoto gada 

darbības izmaksu daļa; turklāt, ņemot vērā 

gan apmeklētāju centra 

“Parlamentarium”, gan Eiropas vēstures 

nama gaidāmo apmeklētāju skaitu un 

ekonomiskos ieguvumus, ko šie 

apmeklētāji var sniegt Briseles 

pašvaldībām, prasa Prezidijam sagatavot 

dialogu ar vietējām pašvaldības iestādēm, 

lai noskaidrotu, kā tās var piedalīties 

minēto objektu finansēšanā; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Grozījums Nr.  17 

Dennis de Jong 

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 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. pauž bažas par dalībvalstīs it kā 

pastāvošo praksi nelikumīgi sūtīt 

reģistrētus deputātu palīgus 

komandējumos, īpaši uz Strasbūru, bez 

komandējuma rīkojuma, bez komandējuma 

izdevumiem vai pat nesedzot ceļa 

izdevumus; uzskata, ka šāda prakse paver 

ļaunprātīgas rīcības iespējas: ja reģistrēti 

deputāta palīgi ceļo bez komandējuma 

rīkojuma, viņiem ne tikai ir pašiem jāsedz 

izmaksas — uz viņiem arī neattiecas 

apdrošināšana darba vietā; aicina Prezidiju 

nodrošināt, ka Civildienesta noteikumi tiek 

pienācīgi ievēroti, un sodīt deputātus, kuri 

tos pārkāpj; 

88. pauž bažas par dalībvalstīs it kā 

pastāvošo praksi sūtīt reģistrētus deputātu 

palīgus komandējumos, īpaši uz Strasbūru, 

bez komandējuma rīkojuma, bez 

komandējuma izdevumiem vai pat 

nesedzot ceļa izdevumus; uzskata, ka šāda 

prakse paver ļaunprātīgas rīcības iespējas: 

ja reģistrēti deputāta palīgi ceļo bez 

komandējuma rīkojuma, viņiem ne tikai ir 

pašiem jāsedz izmaksas — uz viņiem arī 

neattiecas apdrošināšana darba vietā; aicina 

Prezidiju nodrošināt, ka Civildienesta 

noteikumi tiek pienācīgi ievēroti, un sodīt 

deputātus, kuri tos pārkāpj; 

Or. en 

 

 


