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24.4.2017 A8-0153/34 

Grozījums Nr.  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs nav 

reaģējis uz Parlamenta prasībām, kas 

izteiktas rezolūcijās par 2013. un 

2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, proti, maksāt reģistrētiem 

deputātu palīgiem tādu pašu dienas naudu 

kā pārējiem darbiniekiem; vienlaikus 

uzsver, ka pašreizējās reģistrētu deputātu 

palīgu komandējumu atmaksājumu 

maksimālie apmēri nav tikuši koriģēti kopš 

2009. gada un ka pēc tam, kad tika ieviesti 

jaunie maksimālie apmēri, kurus Padome 

apstiprināja 2016. gada 9. septembrī un 

kurus līdz šim no 2016. gada 10. septembra 

piemēro tikai ierēdņiem, neatbilstība starp 

reģistrētiem deputātu palīgiem un pārējiem 

darbiniekiem ir vēl vairāk palielinājusies 

līdz pat vismaz 40 %; tādēļ aicina Prezidiju 

veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 

šo nevienlīdzību; 

86. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs nav 

reaģējis uz Parlamenta prasībām, kas 

izteiktas rezolūcijās par 2013. un 

2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, proti, maksāt reģistrētiem 

deputātu palīgiem tādu pašu dienas naudu 

kā pārējiem darbiniekiem; aicina 

ģenerālsekretāru pirms jebkādu izmaiņu 

īstenošanas sniegt aplēsi par papildu 

izmaksām, ko radīs šī korekcija; 
vienlaikus uzsver, ka pašreizējās reģistrētu 

deputātu palīgu komandējumu 

atmaksājumu maksimālie apmēri nav tikuši 

koriģēti kopš 2009. gada un ka pēc tam, 

kad tika ieviesti jaunie maksimālie apmēri, 

kurus Padome apstiprināja 2016. gada 

9. septembrī un kurus līdz šim no 

2016. gada 10. septembra piemēro tikai 

ierēdņiem, neatbilstība starp reģistrētiem 

deputātu palīgiem un pārējiem 

darbiniekiem ir vēl vairāk palielinājusies 

līdz pat vismaz 40 %; tādēļ aicina Prezidiju 

veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 

šo nevienlīdzību; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Grozījums Nr.   35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

PPE 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 

126. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

126. pauž bažas par 2014. gada janvārī 

sākto problemātisko sociālo dialogu starp 

DG INTE un tulku pārstāvjiem, kurā līdz 

šim nav panākta vienošanās; aicina 

ģenerālsekretāru sākt mediāciju starp 

iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu pušu 

izpratni vienai par otras nostāju un rastu 

visiem pieņemamus risinājumus; 

126. pieņem zināšanai 2014. gada 

janvārī sākto sociālo dialogu starp 

DG INTE un tulku pārstāvjiem, kurā līdz 

šim nav panākta vienošanās; aicina 

ģenerālsekretāru sākt mediāciju starp 

iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu pušu 

izpratni vienai par otras nostāju un rastu 

visiem pieņemamus risinājumus, kas 

atbilst Parlamenta interesēm; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Grozījums Nr.   36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

129. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

129. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 

uzlabot drošību Parlamenta telpās un ap 

tām; atzīst, ka drošība Parlamenta iekšienē 

liek meklēt smalku līdzsvaru starp drošības 

nodrošināšanu ar dažādu pasākumu 

palīdzību un tāda pārmērīgi uz drošību 

vērsta režīma ieviešanu, kas palēninātu 

Parlamenta darbu; tomēr uzstāj, ka ēku 

drošība būtu vēl vairāk jāpastiprina, un 

aicina ģenerālsekretāru nodrošināt, ka 

darbinieki ir atbilstoši apmācīti un spēj 

profesionāli veikt savus pienākumus, 

tostarp arī ārkārtas situācijās; 

129. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 

uzlabot drošību un drošumu Parlamenta 

telpās un ap tām; atzīst, ka drošība 

Parlamenta iekšienē liek meklēt smalku 

līdzsvaru starp dažādu aizsardzības 

pasākumu ņemšanu vērā un tāda 

pārmērīgi uz drošību vērsta režīma 

ieviešanu, kas palēninātu Parlamenta 

darbu; tomēr uzstāj, ka Parlamenta drošība 

būtu vēl vairāk jāpastiprina, un aicina 

ģenerālsekretāru nodrošināt, ka darbinieki 

ir atbilstoši apmācīti un spēj profesionāli 

veikt savus pienākumus, tostarp arī 

ārkārtas situācijās; . 

Or. en 



 

AM\1124078LV.docx  PE603.702v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

24.4.2017 A8-0153/37 

Grozījums Nr.   37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE 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 

131. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

131. aicina DG ITEC un DG SAFE 

pastiprināt pret uzlaušanu vērtos 

pasākumus, ņemot vērā paaugstinātos 

kiberuzbrukumu draudus pēdējos mēnešos; 

131. aicina DG ITEC un DG SAFE 

pastiprināt kiberaizsardzības spējas, ņemot 

vērā paaugstinātos kiberuzbrukumu 

draudus pēdējos mēnešos; 

Or. en 

 


