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20.4.2016 A8-0135/13 

Grozījums Nr.  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

117.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 117.a prasa izveidot ātras brīdināšanas 

sistēmu ārkārtas situācijām, kas ļautu 

DG ITEC sadarbībā ar DG SAFE ar SMS 

vai elektroniskā pasta starpniecību ātri 

nosūtīt paziņojumus deputātiem un 

darbiniekiem, kuri piekrituši būt šādā 

sarakstā, kas izmantojams saziņai īpašās 

ar drošību saistītās ārkārtas situācijās; 

Or. en 



 

AM\1092762LV.doc  PE579.921v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

20.4.2016 A8-0135/14 

Grozījums Nr.  14 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. norāda, ka 2015. gadā noslēgtajos 

jaunajos līgumos par ēdināšanas 

pakalpojumiem Briselē vairs nav paredzēta 

tikai viena ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzēja izmantošana; sagaida, ka 

plānotās mazās ēdināšanas vietas Briselē 

darbosies tā, lai tiktu iesaistīti MVU un 

veicināta ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzēju dažādība, nodrošinot kvalitatīvu 

pakalpojumu par pieņemamu cenu; 

18. pieņem zināšanai, ka 2015. gadā 

noslēgtajos jaunajos līgumos par 

ēdināšanas pakalpojumiem Briselē vairs 

nav paredzēta tikai viena ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzēja izmantošana; 

sagaida, ka plānoto mazāka mēroga 

ēdināšanas vietu darbību Briselē uz 

koncesiju pamata nodrošinās mazi vai 

vidēji pakalpojumu sniedzēji; pauž bažas 

par to, ka  jauno ēdināšanas uzņēmumu 

atlasē līdz šim nav tikuši ievēroti videi 

saudzīga publiskā iepirkuma principi, jo 

trūka informācijas par pārtikas 

nepanesamību vai iespējamām alerģiju 

izraisošām sastāvdaļām, veģetāro ēdienu 

kvalitāti un cenām un plastmasas 

atkritumu apjoma palielināšanos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Grozījums Nr.  15 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atgādina, ka piemaksa par vispārējiem 

izdevumiem ir paredzēta, lai segtu 

izdevumus dalībvalstī, no kuras deputāts 

ievēlēts, tādus kā deputāta biroja īre, 

aprīkojums, biroja piederumi, 

dokumentācija vai pasākumu rīkošanas 

loģistika; pieņem zināšanai, ka ar deputāta 

mandātu saistītas piemaksas visaptveroša 

kontroles sistēma nozīmētu 40 līdz 75 

jaunas administratīvas štata vietas, kas 

būtu pretrunā darbinieku skaita 

samazināšanas plānam; 

39. atgādina, ka piemaksa par vispārējiem 

izdevumiem ir paredzēta, lai segtu ar 

deputāta parlamentāro darbību tieši 

saistītas izmaksas dalībvalstī, no kuras 

deputāts ievēlēts, un Eiropas Parlamenta 

oficiālajās darba vietās, piemēram, 
deputāta biroja īres, aprīkojuma, biroja 

piederumu, dokumentācijas vai pasākumu 

rīkošanas loģistikas izmaksas; apšauba, ka 

ar deputāta mandātu saistītās piemaksas 

visaptveroša kontroles sistēma nozīmētu 

40 līdz 75 jaunas administratīvas štata 

vietas finanšu pārvaldības jomā; pauž 

nožēlu, ka, neraugoties uz vairākiem 

pieprasījumiem, it sevišķi EP 

2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanas gaitā paustajiem 

pieprasījumiem, ģenerālsekretārs nav 

izskatījis iespējas ieviest selektīvāku 

kontroles sistēmu, piemēram, pēc 

nejaušas atlases principa veiktas 

pārbaudes, un pieprasa nekavējoties 

izstrādāt šādu priekšlikumu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Grozījums Nr.  16 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48.a mudina Parlamentu pieņemt 

noteikumus, lai atklātu jebkādu 

ieguldījumu, kas saņemts no 

lobistiem/interešu pārstāvjiem attiecībā uz 

politikas nostādņu, tiesību aktu un 

grozījumu projektiem (“likumdošanas 

pēda”); ierosina, ka šī “likumdošanas 

pēda” varētu sastāvēt no ziņojumiem 

pievienotas veidlapas, kurā būtu sniegta 

sīka informācija par visiem lobistiem, ar 

kuriem par konkrētu jautājumu atbildīgās 

personas tikušās ikviena ziņojuma 

izstrādes gaitā, un precīzi norādīts, 

kuriem lobistiem bijusi būtiska ietekme uz 

attiecīgo jautājumu, un otra dokumenta, 

kurā būtu uzskaitīts viss rakstiski 

saņemtais pienesums, tiešsaistē, viņu 

oficiālajā Parlamenta tīmekļa lapā, tieši 

sasaistot to ar Pārredzamības reģistru, un 

referentiem — publicēt “likumdošanas 

pēdu”; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Grozījums Nr.  17 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48.b aicina Prezidiju radīt tehniskas 

iespējas deputātiem, kuri to vēlas, publicēt 

savā oficiālajā tīmekļa lapā ziņas par to, 

ar kādiem lobistiem viņi ir tikušies; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Grozījums Nr.  18 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

97. pauž bažas par priekšlikumu 

internalizēt šoferu dienestu un šī 

priekšlikuma radītajām papildu izmaksām, 

kas nozīmēs vairāk nekā 50 % 

palielinājumu 2017. gadā, salīdzinot ar 

2016. gadu; 

97. uzsver, ka Parlaments dažu aizvadīto 

gadu laikā internalizējis vairākus 

pakalpojumus, piemēram, drošības 

dienesta pakalpojumus; uzskata, ka šo 

pakalpojumu internalizēšana ne vienmēr 

nozīmē sniegto pakalpojumu efektivitātes 

un lietderības palielināšanos; norāda, ka 

pakalpojumu internalizēšana lielākoties ir 

palielinājusi sniegto pakalpojumu 

izmaksas, tādējādi apdraudot pareizas 

finanšu pārvaldības principu; uzsver, ka 

situācijās, kad tiek apspriesta 

pakalpojumu internalizēšana, 

lēmējstruktūrām trūkst informācijas no 

ģenerālsekretāra; mudina 

ģenerālsekretāru un priekšsēdētāju 

atbildēt uz visiem Prezidija locekļu, 

BUDG komitejas locekļu un CONT 

komitejas locekļu izvirzītajiem 

jautājumiem un nodrošināt visu 

nepieciešamo un prasīto informāciju vai 

pētījumus pirms turpmākas pakalpojumu 

internalizēšanas, it sevišķi attiecībā uz 

šoferu dienesta internalizēšanu; pauž 

bažas par priekšlikumu internalizēt šoferu 

dienestu un šī priekšlikuma radītajām 

papildu izmaksām, kas nozīmēs vairāk 

nekā 50 % palielinājumu 2017. gadā, 

salīdzinot ar 2016. gadu; pauž nopietnas 

šaubas par šīs internalizēšanas pievienoto 
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vērtību; tādēļ uzskata, ka aplēstās 

izmaksas (+ 2,7 miljoni) ir pretrunā 

pareizai finanšu pārvaldībai; secina, ka 

priekšroka būtu jādod efektīvākiem un 

lietderīgākiem risinājumiem, kas radītu 

mazākas izmaksas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Grozījums Nr.  19 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

133.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 133.a uzsver to, ka saistībā ar visiem 

līgumiem un uzaicinājumiem iesniegt 

piedāvājumus ir jāīsteno videi saudzīga 

publiskā iepirkuma principi; prasa izvirzīt 

vērienīgus un saistošus mērķus attiecībā 

uz videi saudzīgiem līgumiem, īpaši tādās 

jomās kā pārtika un ēdināšana, 

transportlīdzekļi un transports, sanitārās 

iekārtas un ūdensapgādes aprīkojums, 

papīrs, atkritumu apsaimniekošana, IT un 

attēlu reproducēšanas aprīkojums, 

apgaismojums, uzkopšana un mēbeles; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Grozījums Nr.  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. kritizē LUX kino balvas kopējās 

izmaksas, kuras 2014. gadā sasniedza 

EUR 585 311 (2013. gadā — 

EUR 448 000, 2012. gadā — 

EUR 434 421); pauž dziļu nožēlu par to, 

ka ziņojumā par 2013. finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu prasītās 

aptaujas par LUX kino balvas 

atpazīstamību un ietekmi rezultāti vēl nav 

pieejami; prasa šī pētījuma rezultātus 

darīt zināmus sabiedrībai līdz 2016. gada 

maija vidum un oficiāli izklāstīt tos 

Budžeta kontroles komitejā; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Grozījums Nr.  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 69.a pieņem zināšanai, ka izdevumi 

saistībā ar pašu LUX kino balvu 

2014. gadā bija EUR 391 506, kas ir 

ievērojams samazinājums salīdzinājumā 

ar iepriekšējiem gadiem (2013. gadā — 

EUR 448 000, 2012. gadā — 

EUR 434 421), sedzot oficiālo atlasi, 

konkursu, cita starpā filmu subtitru 

sagatavošanu Savienības 24  oficiālajās 

valodās un izdrukas filmu izrādīšanai 

28 dalībvalstīs, kā arī balvas piešķiršanas 

ceremoniju; atgādina, ka LUX kino 

balvas — tāpat arī Saharova balvas un 

sieviešu tiesību — reklamēšanas un 

popularizēšanas mērķis ir uzskatāmi 

parādīt Parlamenta apņēmību veicināt 

tādas vienprātīgi pieņemtas vērtības kā 

cilvēktiesības un solidaritāte, kā arī tā 

apņēmību nodrošināt kultūras un valodu 

daudzveidību; pieņem zināšanai, ka 

EUR 193 805 tika iztērēti LUX kino 

balvas reklāmai, kas galvenokārt ar 

sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību 

sasniedza ap 10 miljoniem cilvēku, tajā 

skaitā 23 000 sekotājus Facebook 

platformā; atzīst Eiropas Parlamenta 

informācijas biroju pastāvīgo atbalstu 

LUX kino balvai un atgādina, ka izdevumi 

par filmu izrādīšanu un saistītajiem 

pasākumiem 2014. gadā sasniedza 
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EUR 317 434, kas atbilst apmēram 

EUR 9000 vidēji gadā uz vienu 

informācijas biroju un EUR 9 uz vienu 

dalībnieku (pamatojoties uz 

35 227 dalībniekiem dalībvalstīs); prasa 

vēlākais līdz maija vidum darīt zināmus 

sabiedrībai ziņojumā par 2013. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu 

prasītās aptaujas par LUX kino balvas 

atpazīstamību rezultātus un prasa ar tiem 

kopīgi un oficiāli iepazīstināt Budžeta 

kontroles komiteju un Kultūras un 

izglītības komiteju; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Grozījums Nr.  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. prasa rūpīgi apsvērt, pamatojoties uz 

pētījumu par LUX kino balvas ietekmi, vai 

ir vērts turpināt šīs balvas piešķiršanu, 

ņemot vērā izdevumus; 

svītrots 

Or. en 

 

 


