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24.4.2017 A8-0153/43 

Grozījums Nr.  43 

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 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. pieņem zināšanai priekšsēdētāja 

2015. gada 21. oktobra lēmumu, ar kuru 

viņš mēģināja iecelt cilvēkus vadošos 

amatos Parlamentā, neievērojot 

procedūru un vēl jo vairāk — neuzaicinot 

iesniegt pieteikumus; norāda, ka šis 

lēmums neatbilda noteikumiem 

(administrācijas atbilde otrajā 

CONT komitejas anketā); uzstāj, ka 

minētais priekšsēdētāja lēmums ir oficiāli 

jāatceļ; 

34. atzinīgi vērtē to, ka visi lēmumi 

attiecībā uz darbiniekiem bijušā 

Parlamenta priekšsēdētāja birojā tika 

pieņemti, konsultējoties ar administrāciju, 

un ka birojs izpildīja administrācijas 

ieteikumus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Grozījums Nr.  44 

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 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. norāda, ka 2015. gada 15. decembrī 

priekšsēdētājs deva sev tiesības piešķirt 

sava biroja darbiniekiem īpašu piemaksu 

bez apjoma ierobežojuma papildus 

pastāvošajai biroja piemaksai, lai gan 

Civildienesta noteikumos šāda īpaša 

piemaksa nav paredzēta; atkal uzdod 

jautājumu par šo tiesību likumību un 

īpašo piemaksu pamatotību; aicina 

apsvērt, vai minētais lēmums nebūtu 

jāatceļ; 

35. norāda, ka Parlamenta 

priekšsēdētāja biroja darbiniekiem parasti 

tiek piemērota par vienu pakāpi augstāka 

amata pakāpe nekā viņu līdzšinējā 

karjerā, atzīstot viņu lielāko atbildību un 

pienākumus, un ka viņiem ir tiesības uz 

biroja piemaksu, kuru maksā arī 

ģenerālsekretāra biroja un 

ģenerālsekretāra vietnieka biroja 

locekļiem; atgādina, ka bijušā Parlamenta 

priekšsēdētāja birojā lielākas biroja 

piemaksas tika izmaksātas tikai diviem 

darbiniekiem, kurus Civildienesta 

noteikumu dēļ nebija iespējams norīkot 

darbā augstākā pakāpē (administrācijas 

atbilde uz jautājumu Budžeta kontroles 

komitejas otrajā anketā), lai tādējādi 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 

visiem biroja locekļiem; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Grozījums Nr.  45 

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 

35.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 35.a pieņem zināšanai, ka ar 

darbiniekiem saistītos lēmumus, kurus 

bijušais Parlamenta priekšsēdētājs galu 

galā pieņēma 2015. gada decembrī, pirms 

parakstīšanas bija pārbaudījusi 

administrācija un bija paziņots, ka tie 

atbilst Parlamenta tiesiskajam 

regulējumam; prasa ģenerālsekretāram 

apstiprināt šo atbilstību noteikumiem; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Grozījums Nr.  46 

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 

38. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. pauž nožēlu par to, ka Parlaments 

sniedza savam priekšsēdētājam budžeta 

izpildes apstiprinājumu par Parlamenta 

2014. finanšu gada budžeta izpildi un 

pēdējā brīdī svītroja svarīgas teksta daļas, 

kurās tika uzdoti vēl vairāki jautājumi par 

priekšsēdētāja politisko darbību un 

rīkošanos ar finansēm Eiropas 

Parlamenta 2014. gada vēlēšanu laikā; 

svītrots 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Grozījums Nr.  47 

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 

38. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. pauž nožēlu par to, ka Parlaments 

sniedza savam priekšsēdētājam budžeta 

izpildes apstiprinājumu par Parlamenta 

2014. finanšu gada budžeta izpildi un 

pēdējā brīdī svītroja svarīgas teksta daļas, 

kurās tika uzdoti vēl vairāki jautājumi par 

priekšsēdētāja politisko darbību un 

rīkošanos ar finansēm Eiropas Parlamenta 

2014. gada vēlēšanu laikā; 

38. norāda, ka Parlaments sniedza 

savam priekšsēdētājam budžeta izpildes 

apstiprinājumu par Parlamenta 

2014. finanšu gada budžeta izpildi 

(480 deputātiem balsojot “par”, 149 —

“pret” un 16 atturoties) un pēdējā brīdī 

svītroja svarīgas teksta daļas, kurās tika 

uzdoti vēl vairāki jautājumi par 

priekšsēdētāja politisko darbību un 

rīkošanos ar finansēm Eiropas Parlamenta 

2014. gada vēlēšanu laikā, jo bija saņēmis 

atbildes un paskaidrojumus gan no 

priekšsēdētāja, gan ģenerālsekretāra; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Grozījums Nr.  48 

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 

101.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 101.b tomēr norāda, ka Finanšu 

ģenerāldirektorāta Braucienu 

organizēšanas dienesta pienākums ir 

vienoties ar attiecīgajiem uzņēmumiem 

(lidsabiedrībām, dzelzceļa sabiedrībām, 

Thalys čarterreisiem u. c.) par braucienu 

cenām, kuras tiks piedāvātas par deputātu 

un darbinieku braucieniem, kas saistīti ar 

viņu darbu Parlamentā; pieņem 

zināšanai, ka Parlamenta ceļojumu 

aģentūra izvērtē gan cenas, par kurām 

vienojies Braucienu organizēšanas 

dienests, gan savu uzņēmumu iesniegtās 

cenas, un vienmēr piedāvā zemāko cenu; 

norāda arī to, ka ceļojumu aģentūra 

vienmēr ierosina četrus iespējamos tarifus 

(Business, Eco Flex, Eco un Zema cena, 

ja tāda ir pieejama); pieņem zināšanai, ka 

braucienu dalībnieku iesaistīšanas 

projekts ir uzlabojis Braucienu 

organizēšanas dienesta un ceļojumu 

aģentūras iekšējo sadarbību, lai 

nodrošinātu lietotāju individuālajām 

vajadzībām vairāk pielāgotu 

pakalpojumu, un aicina turpināt uzlabot 

šo sadarbību un sniegto pakalpojumu 

kvalitāti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Grozījums Nr.  49 

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 

102. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. aicina aģentūru aktīvi strādāt pie 

tā, lai varētu piedāvāt zemākas cenas 

neatkarīgi no tā, kura aviosabiedrība ir 

izraudzīta; prasa aģentūrai ieviest 

atgriezeniskās saites mehānismu (lietotāju 

apmierinātības apsekojumus), lai 

konstatētu jomas, kurās varētu darīt vairāk; 

102. aicina Braucienu organizēšanas 

dienestu aktīvi strādāt pie tā, lai varētu 

nodrošināt zemākas cenas neatkarīgi no tā, 

kura aviosabiedrība ir izraudzīta; prasa, lai 

Braucienu organizēšanas dienests, 

sadarbojoties ar aģentūru, ieviestu 
atgriezeniskās saites mehānismu (lietotāju 

apmierinātības apsekojumus) ar mērķi 

konstatēt jomas, kurās varētu darīt vairāk; 

Or. en 

 


