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24.4.2017 A8-0153/38 

Grozījums Nr.  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D 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 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. aicina iekšējo revidentu, kad tas 

iepazīstina ar gada pārskatu, vairāk 

koncentrēties uz tiem aspektiem, kuros ir 

konstatēti trūkumi un/vai pārkāpumi, kā arī 

ieviest snieguma un rezultātu novērtēšanas 

procedūras; prasa, lai iekšējais revidents 

iesniegtu ziņojumu par veiktajiem 

pasākumiem, izmaiņām un risinājumiem 

saistībā ar viņa pilnvaru laikā 

konstatētajām problēmām; 

21. aicina iekšējo revidentu, kad tas 

iepazīstina ar gada pārskatu, vairāk 

koncentrēties uz tiem aspektiem, kuros ir 

konstatēti trūkumi un/vai pārkāpumi, kā arī 

ieviest snieguma un rezultātu novērtēšanas 

procedūras; turklāt aicina iekšējo 

revidentu ziņojumus par veiktajiem 

pasākumiem, izmaiņām un risinājumiem 

saistībā ar viņa pilnvaru laikā 

konstatētajām problēmām darīt pieejamus 

Budžeta kontroles komitejai; aicina 

ģenerālsekretāru ieviest snieguma un 

rezultātu novērtēšanas procedūras; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Grozījums Nr.  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D 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 

92.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 92.a aicina Parlamentu vienlīdzīgu 

iespēju un darba tiesību ievērošanas 

nodrošināšanas nolūkā pieņemt vadlīnijas 

par pakāpes piešķiršanu reģistrētiem 

deputātu palīgiem, kā arī izstrādāt 

atbilstošus skaidrus darba aprakstus un 

noteikt pienākumus un uzdevumus katrai 

funkciju grupai; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Grozījums Nr.  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

32. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atgādina administrācijas atbildi uz 

75. jautājumu anketā par Parlamenta 

2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, proti, to, ka tā ir nolēmusi 

pārtraukt ilgtermiņa komandējumu 

praksi, tādējādi radot ievērojamus 

ietaupījumus, bet uzskata par nozīmīgu 

pretrunu to, ka 13 darbinieki patlaban 

atrodas ilgtermiņa komandējumos; 

uzskata, ka darbinieka nosūtīšana 

ilgtermiņa komandējumā, paredzot 

ekspatriācijas pabalstu un dienas naudu, 

uz vietu, kur šī persona jau dzīvo un 

strādā, ir nosodāma nodokļu maksātāju 

naudas izlietošana un ir pretrunā 

Civildienesta noteikumiem; prasa 

paskaidrot visu ilgtermiņa komandējumu 

apstākļus un jo īpaši atklāt informāciju 

par šo ilgtermiņa komandējumu 

iemesliem un izmaksām; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1124074LV.docx  PE603.702v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

24.4.2017 A8-0153/41 

Grozījums Nr.  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

32. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atgādina administrācijas atbildi uz 

75. jautājumu anketā par Parlamenta 

2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, proti, to, ka tā ir nolēmusi 

pārtraukt ilgtermiņa komandējumu praksi, 

tādējādi radot ievērojamus ietaupījumus, 

bet uzskata par nozīmīgu pretrunu to, ka 

13 darbinieki patlaban atrodas ilgtermiņa 

komandējumos; uzskata, ka darbinieka 

nosūtīšana ilgtermiņa komandējumā, 

paredzot ekspatriācijas pabalstu un dienas 

naudu, uz vietu, kur šī persona jau dzīvo 

un strādā, ir nosodāma nodokļu 

maksātāju naudas izlietošana un ir 

pretrunā Civildienesta noteikumiem; 

prasa paskaidrot visu ilgtermiņa 

komandējumu apstākļus un jo īpaši atklāt 

informāciju par šo ilgtermiņa 

komandējumu iemesliem un izmaksām; 

32. atgādina administrācijas atbildi uz 

75. jautājumu anketā par Parlamenta 

2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, proti, to, ka tā ir nolēmusi 

pārtraukt ilgtermiņa komandējumu praksi, 

tādējādi radot ievērojamus ietaupījumus, 

bet norāda uz to, ka 13 darbinieki patlaban 

atrodas ilgtermiņa komandējumos 

(galvenokārt tādēļ, lai studētu universitātē 

/ izmantotu stipendijas, sniegtu tehnisko 

palīdzību Savienības prezidentūru 

sagatavošanā un strādātu informācijas 

birojos); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Grozījums Nr.  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D 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 

33. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. atgādina, ka visiem Savienības 

ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, 

tostarp tiem, kas strādā birojos, 

pienākumi ir jāveic vienīgi Savienības 

interešu vārdā un saskaņā ar 

Civildienesta noteikumu prasībām; 

norāda, ka Savienības ierēdņiem maksā 

no nodokļu maksātāju naudas, kas nav 

paredzēta tam, lai finansētu preses 

pārstāvjus vai citus darbiniekus, kuri 

strādā priekšsēdētāja valsts līmeņa 

politisko interešu veicināšanas labā; 

aicina Prezidiju Parlamenta noteikumos 

noteikt skaidras prasības; 

33. norāda, ka Komunikācijas 

ģenerāldirektorāts pieņēma darbā 

darbinieku, kā darba vietu norādot 

Briseli; atgādina, ka ilgtermiņa 

komandējuma mērķis bija apmierināt 

vācu preses pastiprināto interesi par 

Eiropas Parlamenta darbu 

(administrācijas atbilde uz jautājumu 

Budžeta kontroles komitejas otrajā 

anketā); šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 

minētais darbinieks pilnībā kalpoja 

iestādes interesēm; 

Or. en 

 


