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25.4.2017 A8-0153/19 

Grozījums Nr.  19 

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 

2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

111.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 111.a norāda, ka 2015. gadā Parlaments 

subsidēja Eiropas Parlamentu asociāciju 

EUR 200 000 apmērā, un aicina 

ģenerālsekretāru iesniegt priekšlikumus 

politikas pārskatīšanai attiecībā uz šo 

subsīdiju, ņemot vērā to, ka Eiropas 

Parlamentu asociāciju tikpat labi varētu 

finansēt arī no tās dalībnieku iemaksām; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Grozījums Nr.  20 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

116. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

116. uzskata, ka deputātu pilnvaru 

īstenošanas nolūkā ir būtiski atstāt 

printerus viņu birojos; norāda, ka lētas 

ģenēriskās kasetnes var izraisīt daļiņu 

emisiju bīstamā apmērā un kaitēt veselībai; 

tāpēc prasa DG ITEC un Infrastruktūras un 

loģistikas ģenerāldirektorātam (DG INLO) 

veikt pasākumus, lai veicinātu videi 

saudzīgu printeru iepirkumus un 

nodrošinātu tikai oriģinālo kasetņu 

izmantošanu; 

116. uzskata, ka deputātu pilnvaru 

īstenošanas nolūkā ir būtiski atstāt 

printerus viņu birojos; norāda, ka lētas 

ģenēriskās kasetnes var izraisīt daļiņu 

emisiju bīstamā apmērā un kaitēt veselībai; 

tāpēc prasa DG ITEC un Infrastruktūras un 

loģistikas ģenerāldirektorātam (DG INLO) 

veikt pasākumus, lai veicinātu videi 

saudzīgu printeru iepirkumus un 

nodrošinātu tikai oriģinālo kasetņu 

izmantošanu, vienlaikus dodot iespēju 

deputātiem un viņu darbiniekiem 

izmantot stratēģiski tuvu, bet ne birojos 

izvietotus printerus; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Grozījums Nr.  21 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

127. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

127. pauž gandarījumu par progresu, 

kas panākts GD INTE modernizācijas 

procesā, īpaši saistībā ar tulku lielāku 

pieejamību, nelielo to stundu skaita 

pieaugumu, kurās tulki sniedz mutiskās 

tulkošanas pakalpojumus, un tulku 

noslodzes labāku sadalījumu; norāda, ka 

statistisko aprēķinu metode ir precizēta un 

ka visi ikgadējie atvaļinājumi un slimības 

atvaļinājumi tagad netiek ietverti 

aprēķinos par vidējo tulkošanas kabīnēs 

pavadīto stundu skaitu; 

deleted 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Grozījums Nr.  22 

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 

2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

141.a apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 141.a prasa ģenerālsekretāram koordinēt 

plaša progresa ziņojuma sagatavošanu 

par uzlabojumiem, kas jāveic politisko 

grupu iekšējās kontroles sistēmās, jo, lai 

gan atbildība par nepieciešamo darbību 

īstenošanu pirmām kārtām ir jāuzņemas 

pašām politiskajām grupām, jebkādu 

pārkāpumu radītais reputācijas 

apdraudējums skar visu Parlamentu 

kopumā; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Grozījums Nr.  23 

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 

2016/2152(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

147. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

147. uzskata, ka ir vērts noskaidrot, vai 

pašreizējai iekšējo un ārējo pārbaužu 

sistēmai ir trūkumi, kas traucē novērst 

nopietnus pārkāpumus; pieņem zināšanai 

ārējā grāmatveža (Ernst & Young) 

paziņojumus attiecībā uz to, ka tā veikto 

revīziju mērķis ir gūt pamatotu pārliecību 

par to, ka gada pārskatos nav sniegtas 

būtiski nepareizas ziņas un ka iestāde ir 

ievērojusi noteikumus, kā arī uz to, ka 

izlases kārtībā tiek pārbaudīti atzinumam 

pievienotie apliecinošie dokumenti; tomēr 

norāda, ka pārbaudes neietver izmeklēšanu 

saistībā ar iespējami nepatiesām ziņām vai 

dokumentiem, un tādēļ sniedz vien 

ierobežotu ieskatu pārbaudītajās finanšu 

darbībās; 

147. uzskata, ka šajā sakarībā ir būtiski 

izanalizēt visus trūkumus pašreizējā 

iekšējās un ārējās kontroles sistēmā, lai 

novērstu nopietnus pārkāpumus; pieņem 

zināšanai ārējā grāmatveža (Ernst & 

Young) paziņojumus attiecībā uz to, ka tā 

veikto revīziju mērķis ir gūt pamatotu 

pārliecību par to, ka gada pārskatos nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka 

iestāde ir ievērojusi noteikumus, kā arī uz 

to, ka izlases kārtībā tiek pārbaudīti 

atzinumam pievienotie apliecinošie 

dokumenti; tomēr norāda, ka pārbaudes 

neietver izmeklēšanu saistībā ar iespējami 

nepatiesām ziņām vai dokumentiem, un 

tādēļ sniedz vien ierobežotu ieskatu 

pārbaudītajās finanšu darbībās; 

Or. en 

 

 


