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24.4.2017 A8-0153/50 

Grozījums Nr.  50 

Dominique Bilde 

ENF 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 ņem vērā ģenerālsekretāra atbildi 

par izmeklēšanu, kas veikta saistībā ar 

bijušā Parlamenta priekšsēdētāja 

reģistrēto palīgu, kuru turēja aizdomās 

par pienākumu nepildīšanu attiecībā uz 

deklarācijas par ārējām darbībām 

sniegšanu; atzinīgi vērtē to, ka šī gada 

marta vidū izmeklēšana ir pabeigta; prasa 

ģenerālsekretāram nosūtīt šajā 

izmeklēšanā konstatēto Budžeta kontroles 

komitejai un informēt to par turpmāk 

plānotajiem pasākumiem; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Grozījums Nr.  51 

Dominique Bilde 

ENF 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 38.a pauž nožēlu par to, ka pašreizējā 

N+2 budžeta izpildes apstiprināšana 

nedod deputātiem kopumā un jo īpaši 

Budžeta kontroles komitejas locekļiem 

iespēju ātri izmeklēt Parlamenta 

pārvaldības un grāmatvedības problēmas 

un ieviest atbilstīgas korekcijas; norāda, 

ka šī nepilnība ir īpaši aktuāla gadījumos, 

kad problēmas ir saistītas ar iestādes 

priekšsēdētāju, jo šīs amatpersonas 

pilnvaru laika pēdējā gada budžeta 

izpildes apstiprināšana var tikt veikta tikai 

divus gadus vēlāk; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Grozījums Nr.  52 

Dominique Bilde 

ENF 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 51.a pauž pārsteigumu par to, ka 

saskaņā ar deputātu rīcības kodeksa 

5. pantu ir deklarēts tik neliels skaits 

saņemto dāvanu; atgādina, ka visiem 

deputātiem ir jāreģistrē dāvanas, ko tie 

saņem, oficiāli pārstāvot Parlamentu; 

īpaši uzsver, ka iestādes iepriekšējā vadība 

pēdējo piecu gadu laikā nav deklarējusi 

dāvanas; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Grozījums Nr.  53 

Dominique Bilde 

ENF 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.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 51.b ņem vērā, ka Parlamenta pārstāvis 

Brexit jautājumos veic apmaksātas 

darbības vairākos uzņēmumos un to ir 

pienācīgi norādījis savā interešu 

deklarācijā; uzsver, ka, ieņemot šo amatu, 

viņam, ļoti iespējams, ir pieejama 

sensitīva informācija, kas var interesēt šos 

uzņēmumus; tādēļ pauž bažas par 

iespējamo interešu konfliktu, kas šajā 

situācijā var rasties atbilstīgi Parlamenta 

Reglamenta I pielikuma 3. panta 

1. punktam; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Grozījums Nr.  54 

Dominique Bilde 

ENF 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.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 51.c prasa Parlamenta pārstāvim Brexit 

jautājumos precizēt situāciju saistībā ar 

šiem uzņēmumiem atbilstīgi Parlamenta 

Reglamenta I pielikuma 3. panta 

2. punktam; aicina Parlamenta 

priekšsēdētāju nodrošināt, lai šī situācija 

neapdraudētu Parlamenta uzticamību; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Grozījums Nr.  55 

Dominique Bilde 

ENF 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 

121.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 121.a pauž nožēlu par to, ka šobrīd 

notiek sarunas, lai izveidotu publiskā un 

privātā sektora partnerību saistībā ar 

A. Wiertz nama un tā dārza izmantošanu; 

uzskata, ka paredzēto mērķi, proti, lielāku 

skaitu sanāksmju telpu, varētu sasniegt, 

labāk pārvaldot jau pastāvošās sanāksmju 

telpas; tādēļ uzskata, ka EUR 2,1 miljons, 

kas saskaņā ar aplēsēm nepieciešams 

darbu veikšanai, ir publisko līdzekļu 

izšķiešana laikā, kad par Parlamenta 

galveno mērķi būtu jānosaka tā budžeta 

samazināšana; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Grozījums Nr.  56 

Dominique Bilde 

ENF 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 

146.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 146.a pauž bažas par Parlamenta štatu 

sarakstu, kurā atbildība par jaunās 

Eiropas politisko partiju un Eiropas 

politisko fondu iestādes pārvaldību tiek 

uzticēta ģenerālsekretāram, un par šīs 

organizatoriskās kārtības atbilstību 

Regulas Nr. 1141/2014 6. panta 

2. punktam; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Grozījums Nr.  57 

Dominique Bilde 

ENF 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 

146.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 146.b norāda, ka iestādei ir piešķirts 

juridiskas personas statuss (6. panta 

2. punkts)1a, ka tā fiziski atrodas 

Parlamentā, kas tai nodrošina 

nepieciešamās biroja telpas un 

administratīvā atbalsta iekārtas (6. panta 

4. punkts), ka tās personālu veido vienas 

vai vairāku iestāžu darbinieki (6. panta 

5. punkts) un ka tai piešķirtās 

apropriācijas tiek nodalītas Savienības 

vispārējā budžeta Parlamentam atvēlētās 

sadaļas atsevišķā budžeta postenī; ņemot 

vērā minētos pantus, prasa sniegt 

precizējumu par turpmākajām budžeta 

izpildes apstiprināšanas procedūrām; 

 _________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas 

politisko partiju un Eiropas politisko 

fondu statusu un finansēšanu, OV L 317, 

4.11.2014.  

Or. en 

 

 


