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24.4.2017 A8-0153/24 

Grozījums Nr.  24 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a atgādina par deputātu pienākumu 

nekavējoties informēt administrāciju par 

izmaiņām viņu interešu deklarācijās; 

pauž nožēlu par to, ka deputātu CV un 

interešu deklarācijas Parlamenta tīmekļa 

vietnē tika augšupielādētas ļoti vēlu; 

uzskata, ka deputātu interešu deklarācijas 

būtu jāpublicē mašīnlasāmā formātā; 

uzskata, ka ētikas ad hoc padomdevējas 

komitejas darbam vajadzētu būt 

pārredzamākam; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Grozījums Nr.  25 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 – 2. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- bijušo deputātu veikta lobēšana, 

kas orientēta uz ES iestādēm un ko bijušie 

deputāti veic laikā, kurā tiem ir tiesības 

saņemt pārejas pabalstu; 

- pārejas periods bijušajiem 

deputātiem laikā, kurā viņiem ir tiesības 

saņemt pārejas pabalstu, attiecībā uz 

iesaistīšanos lobēšanā, kas orientēta uz ES 

iestādēm; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Grozījums Nr.  26 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

73. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. atzinīgi vērtē to, ka dzimumu 

līdzsvars ģenerāldirektoru amatos ir 

uzlabojies, attiecībai mainoties no 18,2 % / 

81,8 % 2014. gadā uz 33,3 % / 66,7 % 

2015. gadā, bet norāda, ka dzimumu 

līdzsvars direktoru amatos ir pasliktinājies, 

attiecībai mainoties no 34 % / 66 % 

2014. gadā uz 31,1 % / 68,9 % 2015. gadā; 

norāda, ka dzimumu līdzsvars nodaļu 

vadītāju amatos turpināja uzlaboties, 

attiecībai mainoties no 30 % / 70 % 

2014. gada beigās uz 31,2 % / 68,8 % 

2015. gada beigās; uzsver, ka līdz ar to 

vadošos amatos joprojām ir vērojama 

nesabalansētība un ka saistībā ar šiem 

amatiem joprojām milzīga nozīme ir 

vienlīdzīgu iespēju programmai; 

73. atzinīgi vērtē to, ka dzimumu 

līdzsvars ģenerāldirektoru amatos ir 

uzlabojies, attiecībai mainoties no 18,2 % / 

81,8 % 2014. gadā uz 33,3 % / 66,7 % 

2015. gadā, bet norāda, ka dzimumu 

līdzsvars direktoru amatos ir pasliktinājies, 

attiecībai mainoties no 34 % / 66 % 

2014. gadā uz 31,1 % / 68,9 % 2015. gadā; 

atgādina, ka sievietes veido Parlamenta 

darbinieku absolūto vairākumu, bet tikai 

ierobežots skaits sieviešu ieņem vadošus 

amatus; norāda, ka dzimumu līdzsvars 

nodaļu vadītāju amatos turpināja 

uzlaboties, attiecībai mainoties no 30 % / 

70 % 2014. gada beigās uz 31,2 % / 68,8 % 

2015. gada beigās; uzsver, ka līdz ar to 

vadošos amatos joprojām ir vērojama 

nesabalansētība un ka saistībā ar šiem 

amatiem joprojām milzīga nozīme ir 

vienlīdzīgu iespēju programmai; pauž 

stingru pārliecību, ka līdz 2019. gadam 

sievietēm būtu jāieņem vismaz 40 % 

vadošo amatu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Grozījums Nr.  27 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

137. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

137. aicina Prezidiju iepazīties ar 

stimulu sistēmu, kas veicinātu efektīva 

transporta izmantošanu, pārvietojoties no 

mājām uz darbu; 

137. aicina Prezidiju iepazīties ar 

stimulu sistēmu, kas veicinātu efektīva 

transporta izmantošanu, pārvietojoties no 

mājām uz darbu, veicinot ilgtspējīgāku un 

efektīvāku pārvietošanos starp mājām un 

darbavietu, arī lai nodrošinātu to, ka tiek 

ievērots Briseles reģiona COBRACE 

tiesību akts par autostāvvietu 

nodrošināšanu darbiniekiem; attiecībā uz 

Parlamenta šoferu dienestu atgādina, ka 

tagad tiek piedāvāts tiešs dzelzceļa 

transporta savienojums starp Parlamenta 

ēkām Briselē un lidostu, un uzsver, ka šī 

iemesla dēļ jaunos lēmumos par 

iepirkumu saistībā ar Parlamenta 

automobiļiem būtu jāparedz mazāks 

pieprasījums pēc minētā dienesta 

pakalpojumiem, kā arī jauno automobiļu 

iegādē būtu jāizmanto Ecoscore punktu 

sistēma; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Grozījums Nr.  28 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

144. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

144. ar bažām norāda, ka Eiropas Tiešās 

demokrātijas alianses, Kustības par Eiropas 

brīvību un demokrātiju, Eiropas Tiešās 

demokrātijas iniciatīvas un Eiropas 

brīvības un demokrātijas fonda darbībā tika 

atklāti nopietni pārkāpumi saistībā ar valstu 

politisko partiju tiešu vai netiešu 

finansēšanu un ziedojumiem; 

144. ar bažām norāda, ka Eiropas Tiešās 

demokrātijas alianses, Kustības par Eiropas 

brīvību un demokrātiju, Eiropas Tiešās 

demokrātijas iniciatīvas un Eiropas 

brīvības un demokrātijas fonda darbībā tika 

atklāti nopietni pārkāpumi saistībā ar valstu 

politisko partiju tiešu vai netiešu 

finansēšanu un ziedojumiem; pauž stingru 

pārliecību, ka nekavējoties jāveic 

koriģējoši pasākumi, tiklīdz pārkāpumi ir 

pierādīti un apstiprināta to esamība; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Grozījums Nr.  29 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

145. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

145. pauž bažas par Parlamenta 

reputācijas apdraudējumu, ko rada šādi 

pārkāpumi, un pauž pārliecību par 

nepieciešamību ātri un efektīvi rīkoties, lai 

turpmāk nepieļautu līdzīgus pārkāpumus 

un vērstos pret tiem; 

145. pauž bažas par Parlamenta 

reputācijas apdraudējumu, ko rada šādi 

pārkāpumi, un pauž pārliecību par 

nepieciešamību ātri un efektīvi rīkoties, lai 

turpmāk nepieļautu līdzīgus pārkāpumus 

un vērstos pret tiem; tomēr uzskata, ka šie 

pārkāpumi ir vērojami saistībā ar 

ierobežotu politisko partiju un fondu 

skaitu; uzskata, ka šo pārkāpumu dēļ 

nebūtu jāapšauba pārējo politisko partiju 

un fondu finanšu pārvaldība; 

Or. en 

 

 


