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12.4.2018 A8-0137/6 

Grozījums Nr.  6 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

51. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

51. ar bažām norāda, ka ir izveidojies 

rekordaugsts neizpildīto saistību līmenis, 

kas 2016. gada beigās bija sasniedzis vēl 

nepieredzēti lielu apmēru, proti, EUR 238 

miljardus, kas par 72 % pārsniedz 2007. 

gada rādītāju un atbilst 2,9 gadu 

maksājumiem, salīdzinot ar 2,2 gadiem 

2007. gadā; uzskata, ka tādējādi ir 

pieaugušas Savienības parāda summas un 

līdz ar to — Savienības budžeta finanšu 

risks; 

51. ar bažām norāda, ka ir izveidojies 

rekordaugsts neizpildīto saistību līmenis, 

kas 2016. gada beigās bija sasniedzis vēl 

nepieredzēti lielu apmēru, proti, EUR 238 

miljardus, kas par 72 % pārsniedz 

2007. gada rādītāju un atbilst 2,9 gadu 

maksājumiem, salīdzinot ar 2,2 gadiem 

2007. gadā; uzskata, ka tādējādi ir 

pieaugušas Savienības parāda summas un 

līdz ar to — Savienības budžeta finanšu 

risks; uzsver, ka Savienības budžetā nav 

pieļaujams deficīts, taču tā ilgtermiņa 

saistības faktiski ir budžeta parāds; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Grozījums Nr.  7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

296.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 296.a pauž bažas par pārredzamības 

trūkumu un dažu komisāru personas 

neaizskaramību, tiekoties ar Barrosso 

kungu no Goldman Sachs vai papildus 

komisāra amata atalgojumam saņemot 

pensiju no Parlamenta Brīvprātīgo 

pensiju fonda; aicina Komisijas 

priekšsēdētāju informēt Parlamentu par 

savu viedokli attiecībā uz minētajiem 

gadījumiem un nākt klajā ar iespējamiem 

risinājumiem, lai turpmāk izvairītos no 

šādām situācijām; 

Or. en 



 

AM\1150716LV.docx  PE618.415v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

12.4.2018 A8-0137/8 

Grozījums Nr.  8 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

296.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 296.b pauž dziļas bažas par 

pārredzamības trūkumu, absolūtu 

konkurences neesamību starp atbilstīgiem 

kandidātiem no darbinieku vidus un 

Savienības Civildienesta noteikumu 

iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu 

saistībā ar Komisijas priekšsēdētāja biroja 

vadītāja neseno iecelšanu par Komisijas 

jauno ģenerālsekretāru; norāda, ka 

Komisijas atbildēs Parlamenta Budžeta 

kontroles komitejai nav pienācīgi 

izskaidrots pamatojums tam, kādēļ 

ģenerālsekretārs tika iecelts, izmantojot 

Civildienesta noteikumu 7. pantu, kas ļauj 

veikt amatā pārcelšanu, neizsludinot 

attiecīgā amata vakanci un neuzaicinot 

atbilstīgus kandidātus pieteikties šim 

amatam; sagaida, ka Komisijas 

priekšsēdētājs iesniegs Parlamentam savu 

plānu, kā labot kaitējumu, ko Komisijas 

publiskajam tēlam nodarījusi 

ģenerālsekretāra nesenā iecelšana amatā; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Grozījums Nr.  9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

297. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

297. lai nodrošinātu izcilu Eiropas 

publisko pārvaldi, aicina Komisiju līdz 

2018. gada beigām iesniegt priekšlikumu 

par augstākā līmeņa ierēdņu iecelšanas 

procedūru, kas nodrošinātu, ka labāko 

kandidātu atlase tiek veikta, īstenojot 

maksimālu pārredzamību un iespēju 

vienlīdzību, un būtu pietiekami plaša, lai to 

varētu piemērot arī citām iestādēm, 

piemēram, Parlamentam un Padomei; 

297. ņemot vērā neseno Komisijas 

ģenerālsekretāra iecelšanu amatā un lai 

nodrošinātu neatkarīgu Eiropas publisko 

pārvaldi, aicina Komisiju līdz 2018. gada 

beigām iesniegt priekšlikumu par augstākā 

līmeņa ierēdņu iecelšanas procedūru, kas 

nodrošinātu, ka labāko kandidātu atlase 

tiek veikta, īstenojot maksimālu 

pārredzamību un iespēju vienlīdzību, un 

būtu pietiekami plaša, lai to varētu 

piemērot arī visām pārējām Savienības 

iestādēm, tostarp Parlamentam un 

Padomei; 

Or. en 

 

 


