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20.4.2016 A8-0135/30 

Grozījums Nr.  30 

Esteban González Pons 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 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; 

69. pieņem zināšanai, ka izdevumi saistībā 

ar pašu LUX kino balvu 2014. gadā 

sasniedza 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 ES 24  oficiālajās valodās 

un izdrukas filmu izrādīšanai 

28 dalībvalstīs, kā arī balvas piešķiršanas 

ceremoniju; 

 atgādina, ka LUX kino balvas — līdz ar 

Saharova balvas un sieviešu tiesību — 

reklamēšanas un popularizēšanas mērķis 

ir uzskatāmi parādīt Parlamenta 

apņēmību veicināt vienprātīgi pieņemtas 

vērtības, piemēram, cilvēktiesības un 

solidaritāti, kā arī tā apņēmību nodrošināt 

kultūras un valodu daudzveidību; 

 atzīst, ka LUX kino balvas reklāmai 

iztērētie EUR 193 805 sasniedza — 

galvenokārt ar sociālo plašsaziņas 

līdzekļu starpniecību — apmēram 

10 miljonus cilvēku, tajā skaitā 23 000 

sekotāju Facebook platformā; 

 atzīst Eiropas Parlamenta informācijas 

biroju pastāvīgo atbalstu LUX kino balvai 

un atgādina, ka izdevumi par filmu 

izrādīšanu un saistītajiem pasākumiem 
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2014. gadā sasniedza 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 ziņojumā par 2013. finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu prasītās 

aptaujas par LUX kino balvas 

atpazīstamību rezultātus darīt zināmus 

sabiedrībai vēlākais līdz maija vidum un 

prasa ar tiem kopīgi iepazīstināt Budžeta 

kontroles komiteju un Kultūras un 

izglītības komiteju; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Grozījums Nr.  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 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 

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; pauž nožēlu, ka, neraugoties uz 

vairākiem pieprasījumiem, 

ģenerālsekretārs neizstrādāja 

priekšlikumu par selektīvāku kontroles 

sistēmu, piemēram, vairāk uzmanības 

pievēršot lielākiem izdevumiem, vai 

nejaušas kontroles sistēmu, un pieprasa 

izstrādāt šādu priekšlikumu bez 

turpmākas kavēšanās; 

Or. en 



 

AM\P8_AMA(2016)0135(030-034)_EN.doc  PE579.921v01-00 

LV United in diversity LV 

 

20.4.2016 A8-0135/32 

Grozījums Nr.  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 39.a atbalsta pilnīgu pārredzamību 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem, lai Eiropas iedzīvotājiem 

dotu ieskatu Eiropas Parlamenta deputātu 

vispārējos izdevumos; mudina Prezidiju 

precizēt to izdevumu sarakstu, kurus var 

segt no piemaksas par vispārējiem 

izdevumiem, tā, lai būtu minēti visi 

iespējamie izdevumi un lai sarakstam 

būtu izsmeļošs raksturs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Grozījums Nr.  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. prasa Parlamenta administrācijai 

sagatavot ziņojumu par to, kā interešu 

grupas un citas ārējas organizācijas 

izmanto Parlamenta telpas; aicina Prezidiju 

pārbaudīt šo pasākumu saderību ar 

Parlamenta darbu, vienlaikus nodrošinot, 

ka Parlaments joprojām ir pilsoniskajai 

sabiedrībai un sabiedriskām debatēm 

atvērta iestāde; 

47. prasa Parlamenta administrācijai 

sagatavot ziņojumu par to, kā interešu 

grupas un citas ārējas organizācijas, tajā 

skaitā dažādi pastāvīgi uzņēmējdarbības 

un finanšu nozaru un Parlamenta forumi, 
izmanto Parlamenta telpas; aicina Prezidiju 

pārbaudīt šo pasākumu saderību ar 

Parlamenta darbu, vienlaikus nodrošinot, 

ka Parlaments joprojām ir pilsoniskajai 

sabiedrībai un sabiedriskām debatēm 

atvērta iestāde; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Grozījums Nr.  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 49.a mudina Parlamentu pieņemt 

noteikumus, lai atklātu jebkādu 

ieguldījumu, kas saņemts no 

lobistiem/interešu pārstāvjiem attiecībā uz 

politikas virzienu, tiesību aktu un 

grozījumu projektiem (“likumdošanas 

pēdu”); ierosina, lai šo “likumdošanas 

pēdu” veidotu ziņojumiem pievienota 

veidlapa, kurā norādīta informācija par 

visiem lobistiem, ar kuriem tikušās par 

konkrētu dosjē atbildīgās personas, 

izstrādājot katru ziņojumu, un skaidri 

norādīts, kuriem lobistiem ir bijusi 

nozīmīga ietekme uz konkrēto dosjē, kā 

arī otrs dokuments, kurā norādīts viss 

rakstiski saņemtais ieguldījums un kurš 

publicēts Parlamenta oficiālajā tīmekļa 

vietnē līdz ar tiešu saiti uz Pārredzamības 

reģistru, un ierosina, lai referenti 

publicētu “likumdošanas pēdu”; 

Or. en 

 

 

 


