
 

AM\1150849LV.docx  PE614.413v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.4.2018 A8-0105/37 

Grozījums Nr.  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a aicina Prezidiju un 

ģenerālsekretāru jo īpaši ziņot par šādiem 

ieteikumiem, ko Parlaments jau ir 

pieņēmis rezolūcijā par 2015. gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu: 

 – prasība savlaicīgi publicēt iekštīklā 

(Intranet) Prezidija sanāksmju darba 

kārtības un daudz ātrāk publicēt 

sanāksmju protokolus, negaidot, līdz tie ir 

iztulkoti visās valodās, un prasība 

mašīnlasāmā formātā publicēt 

Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgos 

dokumentus, kurus ģenerālsekretārs 

iesniedzis Prezidijam, ja to atļauj šajos 

dokumentos ietvertās informācijas 

raksturs, piemēram, nav nepieciešama 

personas datu aizsardzība;1a 

 – prasība ģenerālsekretāram 

nodrošināt tiem deputātiem, kuri vēlas 

savās tīmekļa vietnēs publicēt informāciju 

par Parlamenta piemaksas saņemšanu, 

attiecīgus datus, ko iespējams viegli 

apstrādāt;1b 

 – prasība Parlamenta 

administrācijai sagatavot ziņojumu par to, 

kā interešu pārstāvji un citas ārējas 

organizācijas izmanto Parlamenta telpas; 
1c 

 – bažas par spēkā esošo deputātu 
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rīcības kodeksu, kuru interešu konfliktu 

novēršanas nolūkā var nākties vēl vairāk 

uzlabot, īpašu uzmanību pievēršot tādiem 

jautājumiem kā:1d 

  – apmaksātas deputātu 

blakusnodarbošanās; 

  – bijušo deputātu veikta 

lobēšana, kas orientēta uz ES iestādēm un 

ko bijušie deputāti veic laikā, kurā tiem ir 

tiesības saņemt pārejas pabalstu; 

  – deputātu interešu 

deklarāciju reģistrācija; 

  – padomdevējas komitejas 

sastāvs un kompetence; 

 – prasība Prezidijam apsvērt dialoga 

uzsākšanu ar vietējām iestādēm, lai 

noskaidrotu, kādu ieguldījumus tās var 

dot Eiropas vēstures nama finansēšanā;1e 

 __________________ 

 1a 40. un 41. punkts Eiropas 

Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa 

rezolūcijā ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas 

Savienības 2015. finanšu gada vispārējā 

budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa 

— Eiropas Parlaments 

(2016/2152(DEC)). 

 1b 47. punkts Eiropas Parlamenta 

2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar 

konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa 

no lēmuma par Eiropas Savienības 

2015. finanšu gada vispārējā budžeta 

izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — 

Eiropas Parlaments (2016/2152(DEC)). 

 1c 51. punkts Eiropas Parlamenta 

2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar 

konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa 

no lēmuma par Eiropas Savienības 

2015. finanšu gada vispārējā budžeta 

izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — 

Eiropas Parlaments (2016/2152(DEC)). 

 1d 52. punkts Eiropas Parlamenta 

2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar 
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konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa 

no lēmuma par Eiropas Savienības 

2015. finanšu gada vispārējā budžeta 

izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — 

Eiropas Parlaments (2016/2152(DEC)). 

 1e 69. punkts Eiropas Parlamenta 

2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar 

konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa 

no lēmuma par Eiropas Savienības 

2015. finanšu gada vispārējā budžeta 

izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — 

Eiropas Parlaments (2016/2152(DEC)). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Grozījums Nr.  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina ģenerālsekretāru sarunu 

ceļā vienoties ar Beļģijas dzelzceļu 

uzņēmumu par to, ka tiks piedāvāts vairāk 

tiešo vilcienu no Briseles Luksemburgas 

stacijas uz Zaventemas lidostu deputātu 

ierašanās un aizbraukšanas aktīvākajā 

periodā, lai samazinātu ceļā pavadīto laiku 

un mazinātu deputātu oglekļa pēdu; aicina 

Ģenerālsekretariātu veicināt deputātu 

pārvietošanos ar vilcienu; 

35. mudina ģenerālsekretāru sarunu 

ceļā vienoties ar Beļģijas dzelzceļu 

uzņēmumu par to, ka tiks piedāvāts vairāk 

tiešo vilcienu no Briseles Luksemburgas 

stacijas uz Zaventemas lidostu deputātu 

ierašanās un aizbraukšanas aktīvākajā 

periodā, lai samazinātu ceļā pavadīto laiku 

un mazinātu deputātu oglekļa pēdu; aicina 

Ģenerālsekretariātu veicināt deputātu 

pārvietošanos ar vilcienu, piemēram, laikā, 

kad ir pieejami tiešie vilcieni, vairs 

nenodrošinot deputātiem automašīnu 

pakalpojumus uz lidostu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Grozījums Nr.  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 57.a norāda, ka LUX kino balvas 

skatītāju skaits joprojām ir ļoti mazs un 

liek apšaubīt šīs balvas pamatotību; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Grozījums Nr.  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 57.b atkārtoti aicina Prezidiju saglabāt 

dialogu ar vietējām iestādēm, lai 

noskaidrotu, kādu vēl ieguldījumus tās 

var dot Eiropas vēstures nama 

finansēšanā; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Grozījums Nr.  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

64.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 64.a tomēr norāda, ka šādi lēmumi par 

ārpakalpojumu piesaisti nevar pamatot 

visu ārējo darbinieku izmantošanu un ka, 

piemēram, Jauninājumu un tehnoloģiskā 

atbalsta ģenerāldirektorātā (DG ITEC) 

ārējo darbinieku un ierēdņu attiecība ir 

grūti izskaidrojama; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Grozījums Nr.  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

87.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 87.a atkārtoti pauž dziļu nožēlu par 

lēmumu mainīt mēbeles deputātu un viņu 

palīgu birojos Briselē; norāda, ka lielākā 

daļa šo mēbeļu ir pilnībā lietojamas un 

labā stāvoklī, līdz ar to nav nekādas 

vajadzības tās mainīt; uzskata, ka vairāku 

deputātu viedoklis — pretstatā vispārējai 

aptaujai — pats par sevi vien nav 

pietiekams pamats, lai veiktu nomaiņu, un 

tikpat neatbilstoši ir administrācijas 

izvirzītie argumenti, kas saistīti ar gaumi, 

modi vai novecojušu stilu; atsevišķas 

mēbeles būtu jāmaina vienīgi tādā 

gadījumā, ja to stāvoklis ir nepārprotami 

pasliktinājies vai tās ir pamatīgi 

nolietotas, kā arī lai novērstu konkrētu vai 

vispārīgu veselības apdraudējumu darba 

vietā (piemēram, ja tiek izstrādāti 

ergonomiskāki biroja galdi un krēsli); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Grozījums Nr.  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

87.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 87.b atgādina ģenerālsekretāram 

rezultātus, kas tika iegūti Personāla 

komitejas veiktajā aptaujā par kopīgiem 

darbinieku birojiem, uz kuru tika 

saņemtas 3000 atbildes un 80 % 

darbinieku norādīja, ka ir pret kopīgiem 

birojiem; aicina ģenerālsekretāru 

sagatavot plānu apspriedēm ar 

darbiniekiem un veikt turpmākus 

pasākumus saistībā ar aptaujas 

rezultātiem; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Grozījums Nr.  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

100. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

100. norāda, ka Parlaments garantē 

pensiju izmaksu gadījumā, ja fonds nespēj 

pildīt savas saistības; atzinīgi vērtē 

ģenerālsekretāra paziņojumu, ka viņš ir 

iesniedzis Prezidijam rīcības plānu; 

100. norāda, ka patlaban Parlaments 

garantē pensiju izmaksu gadījumā, ja fonds 

nespēj pildīt savas saistības; vēlreiz aicina 

Prezidiju pēc iespējas drīzāk izvērtēt 

pensiju fonda pašreizējo stāvokli; aicina 

Prezidiju atcerēties tā 2009. gada 1. aprīļa 

lēmumu, saskaņā ar kuru “Parlaments 

uzņemsies juridiskos pienākumus 

garantēt fonda dalībnieku tiesības uz 

papildu pensiju, kas varētu tikt saglabāta 

pēc pensiju fonda izsmelšanas” un rast 

risinājumus mazināt deficītu, paaugstinot 

prēmijas vai aicinot attiecīgos bijušos 

deputātus brīvprātīgā kārtā palīdzēt šajā 

jautājumā, brīvprātīgi samazinot savu 

brīvprātīgo pensiju vai atsakoties no tās; 
atzinīgi vērtē ģenerālsekretāra paziņojumu, 

ka viņš ir iesniedzis Prezidijam rīcības 

plānu; prasa Prezidijam šajā sakarībā 

izvērtēt arī fondu pārvaldošā 

apdrošināšanas uzņēmuma darbību, kā 

arī apsvērt iespēju publicēt fonda līdzekļu 

saņēmēju vārdus, ciktāl tas nav pretrunā 

Savienības tiesību aktiem par personas 

datu aizsardzību; 

Or. en 


