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11.4.2018 A8-0137/20 

Grozījums Nr.  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

292.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 292.b norāda uz pretrunīgo situāciju, kas 

veidojusies, vairākiem Komisijas 

locekļiem savā sanāksmju reģistrā 

raksturojot tikšanos ar Barroso kungu kā 

tikšanos ar Goldman Sachs International; 

secina, ka sanāksmes ar Barroso kungu 

vai nu nebija lobēšanas sanāksmes, kas 

nozīmētu, ka nav pildīts Eiropas 

Ombudam dotais solījums un Komisijas 

sanāksmju reģistrs faktiski nepilda 

pārredzamības reģistra funkcijas, vai arī 

tikšanās ar Barroso kungu traktētas kā 

sanāksmes ar interešu pārstāvi, un šādā 

gadījumā ir pārkāpts viens no ad hoc 

ētikas komitejas izvirzītajiem 

nosacījumiem; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Grozījums Nr.  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

296.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 296.a prasa Komisijai, lai neatkarīgā 

ētikas komiteja ik gadu sniegtu ziņojumu 

un publicētu to; atkārtoti apstiprina, ka 

neatkarīgā ētikas komiteja var sniegt 

jebkādus ieteikumus attiecībā uz rīcības 

kodeksa vai tā īstenošanas uzlabošanu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Grozījums Nr.  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

296.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 296.b apšauba, vai nesen notikusī 

ģenerālsekretāra iecelšanas procedūra, 

pienācīgi neizsludinot šo amata vakanci, 

ir bijusi dienesta interesēs, īpaši ņemot 

vērā to, ka kādreizējais kabineta vadītājs 

jau iepriekš bija informēts par 

ģenerālsekretāra nodomu doties pensijā, 

savukārt citiem civildienesta 

darbiniekiem, kuri būtu varējuši kandidēt 

uz šo amatu, bija liegta iespēja pieteikties; 

uzsver, ka ideja par amata vakances 

publisku neizsludināšanu neatbilst 

mūsdienu pārredzamības standartiem; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Grozījums Nr.  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

322.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 322.a pauž nožēlu par to, ka Komisija 

vairs nenāks klajā ar otro ES 

pretkorupcijas ziņojumu, kurā būtu 

sniegti pārskati par katru valsti 

(ARES(2017)455202); aicina Komisiju 

atsākt ziņojumu sniegšanu par korupcijas 

situāciju dalībvalstīs, to darot atsevišķi no 

ekonomikas pusgada pasākumiem un cita 

starpā izvērtējot ES atbalstīto korupcijas 

apkarošanas centienu efektivitāti; stingri 

mudina Komisiju nevērtēt korupcijas 

apkarošanas centienus tikai no 

ekonomisko zaudējumu aspekta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Grozījums Nr.  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

322.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 322.b aicina Komisiju atjaunot centienus 

virzībā uz to, lai ES varētu kļūt par 

starpvalstu pretkorupcijas grupas GRECO 

parakstītāju; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Grozījums Nr.  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

322.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 322.c atgādina, ka pieaug Eiropas 

Parlamenta Brīvprātīgā pensiju fonda 

aktuārais deficīts; ņemot vērā to, ka 

komisāri saņem maksājumus no 

Brīvprātīgā pensiju fonda kā bijušie 

Eiropas Parlamenta deputāti, vienlaikus 

strādājot komisāra amatā, aicina 

attiecīgos komisārus būt izpalīdzīgiem, 

proti, brīvprātīgi samazināt no brīvprātīgā 

fonda saņemtās pensijas apmēru vai 

atteikties no tās; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Grozījums Nr.  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

323. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

323. pieņem zināšanai konstatējumus un 

ieteikumus, kas iekļauti Parlamenta 

Politikas departamenta D pētījumā 

„Transitional allowances for former EU 

office holders — too few conditions?” 

(„Pārejas pabalsti bijušajām ES 

amatpersonām — pārāk maz 

nosacījumu?”); aicina Komisiju ņemt vērā 

šos ieteikumus un nākt klajā ar iniciatīvu 

pārskatīt pārejas pabalstus bijušajām ES 

amatpersonām, lai vairotu šo pabalstu 

pārredzamību un ES budžeta 

pārskatatbildību iedzīvotāju priekšā; 

323. pieņem zināšanai konstatējumus un 

ieteikumus, kas iekļauti Parlamenta 

Politikas departamenta D pētījumā 

„Transitional allowances for former EU 

office holders — too few conditions?” 

(„Pārejas pabalsti bijušajām ES 

amatpersonām — pārāk maz 

nosacījumu?”); aicina Komisiju ņemt vērā 

šos ieteikumus un nākt klajā ar iniciatīvu 

pārskatīt pārejas pabalstus bijušajām ES 

amatpersonām, lai vairotu šo pabalstu 

pārredzamību un ES budžeta 

pārskatatbildību iedzīvotāju priekšā; īpaši 

aicina bijušās ES amatpersonas 

laikposmā, kamēr tiek saņemts pārejas 

pabalsts, atturēties no lobēšanas darbībām 

ES iestādēs; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Grozījums Nr.  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

326. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

326. atzinīgi vērtējot panākto, tomēr 

norāda, ka Komisija 4 no 10 civilajām 

misijām, kas īstenotas saskaņā ar kopējo 

drošības un aizsardzības politiku (KDAP), 

vēl nav atzinusi par atbilstošām Finanšu 

regulas 60. pantam; mudina Komisiju, 

ņemot vērā Revīzijas palātas ieteikumu, 

pastiprināt centienus akreditēt visas civilās 

KDAP misijas, lai tām varētu uzticēt 

netiešajā pārvaldībā īstenojamos budžeta 

izpildes uzdevumus; 

326. ar bažām norāda, ka Komisija 4 no 

10 civilajām misijām, kas īstenotas saskaņā 

ar kopējo drošības un aizsardzības politiku 

(KDAP), vēl nav atzinusi par atbilstošām 

Finanšu regulas 60. pantam; mudina 

Komisiju, ņemot vērā Revīzijas palātas 

ieteikumu, pastiprināt centienus akreditēt 

visas civilās KDAP misijas, lai tām varētu 

uzticēt netiešajā pārvaldībā īstenojamos 

budžeta izpildes uzdevumus; 

Or. en 

 

 


