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Grozījums Nr. 2
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 
izpildaģentūras
(2018/2166(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. šajā sakarībā aicina Komisiju 
pilnībā izmeklēt Čehijas premjerministra 
interešu konfliktu, kā prasīts Eiropas 
Parlamenta 2018. gada decembra 
rezolūcijā, kā arī izmeklēt viņa kā 
plašsaziņas līdzekļu īpašnieka situāciju un 
izdarīt secinājumus no šīs lietas;

39. šajā sakarībā aicina Komisiju 
pilnībā izmeklēt Čehijas premjerministra 
interešu konfliktu, kā prasīts Eiropas 
Parlamenta 2018. gada decembra rezolūcijā 
un nekavējoties reaģēt uz izmeklēšanas 
rezultātiem ar izlēmīgu rīcību, kā arī 
izmeklēt viņa kā plašsaziņas līdzekļu 
īpašnieka situāciju un izdarīt secinājumus 
no šīs lietas;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 
izpildaģentūras
(2018/2166(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
182. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

182. šajā sakarībā atgādina par ombuda 
konstatējumiem četros ar administratīvām 
nepilnībām saistītos gadījumos un par 
ieteikumu apvienotajās lietās 488/2018/KR 
un 514/2018/KR; norāda, ka ombuda 
secinājumi “lielā mērā līdzinās Eiropas 
Parlamenta secinājumiem” un ka ombuds 
piekrīt Eiropas Parlamenta vērtējumam, ka 
dubultā iecelšana amatā sasniedza un, 
iespējams, pat pārsniedza tiesību aktu 
robežas; uzsver ombuda galīgo ieteikumu 
Komisijai, proti, ka Komisijai būtu 
jāizstrādā īpaša procedūra ģenerālsekretāra 
iecelšanai amatā un tai jānotiek atsevišķi 
un neatkarīgi no citu augstāko amatpersonu 
iecelšanas; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
Komisija, 2018. gada 3. decembrī sniedzot 
Eiropas ombudam nepārprotami noraidošu 
atbildi, ir izrādījusi maz izpratnes attiecībā 
uz jautājumiem, ko ombuds izvirzījis pēc 
11 000 lappušu apjomīgas dokumentācijas 
izskatīšanas;

182. šajā sakarībā atgādina par ombuda 
konstatējumiem četros ar administratīvām 
nepilnībām saistītos gadījumos un par 
ieteikumu apvienotajās lietās 488/2018/KR 
un 514/2018/KR; norāda, ka ombuda 
secinājumi “lielā mērā līdzinās Eiropas 
Parlamenta secinājumiem” un ka ombuds 
piekrīt Eiropas Parlamenta vērtējumam, ka 
dubultā iecelšana amatā sasniedza un, 
iespējams, pat pārsniedza tiesību aktu 
robežas; uzsver ombuda galīgo ieteikumu 
Komisijai, proti, ka Komisijai būtu 
jāizstrādā īpaša procedūra ģenerālsekretāra 
iecelšanai amatā un tai jānotiek atsevišķi 
un neatkarīgi no citu augstāko amatpersonu 
iecelšanas; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
Komisija, 2018. gada 3. decembrī sniedzot 
Eiropas ombudam nepārprotami noraidošu 
atbildi, ir izrādījusi maz izpratnes attiecībā 
uz jautājumiem, ko ombuds izvirzījis pēc 
11 000 lappušu apjomīgas dokumentācijas 
izskatīšanas; aicina nākamo komisāru 
kolēģiju un tās priekšsēdētāju pārskatīt šo 
iecelšanu amatā, ņemot vērā ombuda 
konstatējumus un Parlamenta rezolūciju;
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