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Grozījums Nr. 10
Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan
S&D grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
63. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

63. ar bažām atzīmē, ka vispārējo prasību
ievērot taupību dēĜ varētu mazināties
parlamentu sadarbības delegācijas spēja
uzturēt Parlamenta ārējo attiecību profilu,
kas tam Ĝauj būt tikpat atpazīstamam kā
citām Savienības institūcijām, it īpaši
Komisijai un Padomei, un ka tā rezultātā
varētu tikt apdraudēta parlamentārā pieeja
ārpolitikai un parlamentārās diplomātijas
konsolidācija, kuru mērėis ir papildināt
Komisijas un EĀDD darbības; tādēĜ
uzskata par svarīgu saglabāt zināšanas un
pieredzi, ko Parlaments ieguvis Eiropas
projektu pārraudzīšanā un to
atpazīstamības nodrošināšanā, un
raudzīties, lai ierosinātie pasākumi
nevājinātu Parlamenta rīkotā parlamentu
sadarbības dialoga ar citām valstīm
pilnvaras un lietderīgumu, it īpaši
politiskas nestabilitātes un demokrātijas
apdraudējuma periodos („arābu pavasaris”,
Tuvo Austrumu konflikts, konfliktsituācija
Ukrainā, laiks pirms pretrunīgām
vēlēšanām utt.);

63. ar bažām atzīmē, ka vispārējo prasību
ievērot taupību dēĜ varētu mazināties
parlamentu sadarbības delegācijas spēja
uzturēt Parlamenta ārējo attiecību profilu,
kas tam Ĝauj būt tikpat atpazīstamam kā
citām Savienības institūcijām, it īpaši
Komisijai un Padomei, un ka tā rezultātā
varētu tikt apdraudēta parlamentārā pieeja
ārpolitikai un parlamentārās diplomātijas
konsolidācija, kuru mērėis ir papildināt
Komisijas un EĀDD darbības; tādēĜ
uzskata par svarīgu saglabāt zināšanas un
pieredzi, ko Parlaments ieguvis Eiropas
projektu pārraudzīšanā un to
atpazīstamības nodrošināšanā, un
raudzīties, lai ierosinātie pasākumi
nevājinātu Parlamenta rīkotā parlamentu
sadarbības dialoga ar citām valstīm
pilnvaras un lietderīgumu, it īpaši
politiskas nestabilitātes un demokrātijas
apdraudējuma periodos („arābu pavasaris”,
Tuvo Austrumu konflikts, konfliktsituācija
Ukrainā, laiks pirms pretrunīgām
vēlēšanām utt.); stingri iesaka, lai tiktu
nodrošināta pienācīga līmeĦa
koordinācija ar EĀDD dienestiem
attiecībā uz sagatavošanos un efektīvu
reaăēšanas spēju nolūkā garantēt
Parlamenta ārējo delegāciju un misiju
drošības aspektus;
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Bart Staes
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Rezolūcijas priekšlikums
41.a punkts (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
41.a atzīmē, ka nav izpildītas dažas
prasības, kas iekĜautas Parlamenta
plenārsēdē atbalstītajos ikgadējos
ziĦojumos par budžeta izpildes
apstiprināšanu; norāda uz
ăenerālsekretāra apgalvojumu, ka
minētās prasības ietilpst Parlamenta
Prezidija vai Priekšsēdētāju konferences
kompetences jomā; uzstāj, ka plenārsēdē
izteiktās prasības, kas iekĜautas ikgadējos
ziĦojumos par budžeta izpildes
apstiprināšanu, ir pilnībā izpildītas;
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Rezolūcijas priekšlikums
87.a punkts (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
87.a pauž bažas par to, ka pensiju fonda
maksājumu garantēšana rada lielu risku
Parlamenta budžetam, ja tajā pašā laikā
lēmumus par ieguldījumiem pieĦem
trešās puses; tādēĜ uzskata, ka minētais
fonds būtu pilnībā jākontrolē Parlamenta
administrācijai, ievērojot stingrus
ăenerālsekretāra norādījumus;
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Rezolūcijas priekšlikums
97.a punkts (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
97.a pauž bažas par konstatējumiem
DG ITEC ziĦojumā par IKT arhitektūru,
kurā norādīts, ka Parlaments patlaban
izmanto nodokĜu maksātāju naudu, lai
finansētu ugunsmūru pārdevējus, kuri
iesaistīti nopietnos cilvēktiesību
pārkāpumos pret respektablām preses
brīvības aizstāvju grupām trešās valstīs;
atzīmē, ka ugunsmūriem paredzēti atklātā
pirmkoda risinājumi ir viegli pieejami un
būtu jāizpēta; uzstāj, ka ir ārkārtīgi
svarīgi novērst uzskatu, ka Parlaments un
tā administrācija ar saviem IKT
iepirkumiem vairo grūtības un veicina
apspiešanu;
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