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20.4.2016 A8-0135/35 

Grozījums Nr.  35 

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 

60.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 60.a aicina Prezidiju radīt tehniskas 

iespējas deputātiem, kuri to vēlas, publicēt 

savā oficiālajā tīmekļa vietnē savu dienas 

kārtību un jo īpaši informāciju par 

tikšanās reizēm ar lobistiem; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Grozījums Nr.  36 

Markus Pieper 

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. norāda, ka pašas LUX kino balvas 

izdevumi 2014. gadā sasniedza 

EUR 391 506, kas ir ievērojami mazāk 

nekā iepriekšējos gados (2013. gadā — 

EUR 448 000, 2012. gadā — 

EUR 434 421) un kas sedza izmaksas 

saistībā ar oficiālo atlasi, konkursu (cita 

starpā subtitru sagatavošanu Savienības 

24 oficiālajās valodās un izdrukas filmu 

demonstrēšanai 28 dalībvalstīs) un 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 atbalstītas 

vērtības, piemēram, cilvēktiesības un 

solidaritāti, kā arī tā apņemšanos 

nodrošināt kultūras un valodu 

daudzveidību; 

 pauž dziļu nožēlu par to, ka ziņojumā par 

2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu prasītās aptaujas par LUX 

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; 
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Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Grozījums Nr.  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 32.a norāda, ka pirmo reizi Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu vēsturē Eiropas 

politiskās partijas vienojās, ka vēlēšanās 

uzvarējušajai partijai būtu jāizvirza 

kandidāts Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja amatam; atzinīgi vērtē to, 

ka jaunās vadošo kandidātu procedūras 

mērķis ir novērst Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vēlēšanu demokrātijas 

trūkumu un ka tā ir sniegusi pozitīvu 

rezultātu, uzlabojot informētību par 

Eiropas Parlamenta kā Savienības 

galvenās demokrātiskās iestādes lomu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Grozījums Nr.  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. norāda, ka bija grūti pilnībā nošķirt 

priekšsēdētāja politisko darbību no viņa 

gatavošanās vadošā kandidāta statusā 

vadīt Eiropas sociālistu partiju 2014. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās; uzskata, 

ka šīs abas lomas nav tikušas 

nepārprotami nošķirtas; prasa skaidri 

nodalīt amatpersonas un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu kandidāta funkcijas; 

pauž nožēlu par to, ka Parlamenta 

darbinieki vismaz netieši ir izmantoti 

palīdzībai kampaņas gatavošanā, un 

prasa veikt pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka turpmāk tā vairs nenotiek; šajā 

sakarībā pauž nožēlu par to, ka 

priekšsēdētājs ir pārvērtis Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētāja Twitter profilu 

par savu personīgo profilu un izmantojis 

to kampaņā; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Grozījums Nr.  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atzinīgi vērtē priekšsēdētāja pirmajos 

sešos vēlēšanu gada mēnešos notikušo 

komandējumu sarakstu, kas iesniegts, 

atbildot uz anketas jautājumiem saistībā 

ar 2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu; vēlas pieprasīt papildu 

informāciju par transportu, ko 

priekšsēdētājs izmantojis, no Briseles 

dodoties uz šīm sanāksmēm, un vai ir 

tikuši pasūtīti arī privāti lidojumi; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Grozījums Nr.  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atzinīgi vērtē priekšsēdētāja pirmajos 

sešos vēlēšanu gada mēnešos notikušo 

komandējumu sarakstu, kas iesniegts, 

atbildot uz anketas jautājumiem saistībā ar 

2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu; vēlas pieprasīt papildu 

informāciju par transportu, ko 

priekšsēdētājs izmantojis, no Briseles 

dodoties uz šīm sanāksmēm, un vai ir 

tikuši pasūtīti arī privāti lidojumi; 

35. atzinīgi vērtē priekšsēdētāja pirmajos 

sešos vēlēšanu gada mēnešos notikušo 

komandējumu sarakstu, kas iesniegts, 

atbildot uz anketas jautājumiem saistībā ar 

2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu; atzinīgi vērtē papildu 

informāciju par transportu, ko 

priekšsēdētājs izmantojis, no Briseles 

dodoties uz šīm sanāksmēm, un papildu 

informāciju par pasūtīto privāto lidojumu 

uz Lionu, lai Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētājs varētu piedalīties pirmās 

ebreju bērnu deportācijas no Izjē uz 

Aušvici 70. atceres gadadienā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Grozījums Nr.  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Paragraph 36 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. norāda, ka laikposmā no 22. janvāra 

līdz 18. aprīlim priekšsēdētājs oficiālos 

starptautiskos komandējumos devās 

galvenokārt tādēļ, lai tiktos ar sociālistu 

partijām un organizācijām saistītiem 

valdības un oficiāliem pārstāvjiem; prasa 

iesniegt vairāk informācijas par šo 

jautājumu; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Grozījums Nr.  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. norāda, ka laikposmā no 22. janvāra 

līdz 18. aprīlim priekšsēdētājs oficiālos 

starptautiskos komandējumos devās 

galvenokārt tādēļ, lai tiktos ar sociālistu 

partijām un organizācijām saistītiem 

valdības un oficiāliem pārstāvjiem; prasa 

iesniegt vairāk informācijas par šo 

jautājumu; 

36. pieņem zināšanai oficiālos 

starptautiskos komandējumus, kuros 

priekšsēdētājs devās laikposmā no 

22. janvāra līdz 18. aprīlim; šajā saistībā 

prasa papildu informāciju par citu EP 

deputātu, kas bija vadošie kandidāti, 

līdzīgām darbībām; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Grozījums Nr.  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atgādina rezolūciju par 2012. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu10, 

kurā tika prasīts sniegt detalizētu 

informāciju “par to, kā priekšsēdētājs kā 

politiski neitrāla figūra ir pildījis savus 

amata pienākumus, kas ir nodalīti no viņa 

gatavošanās ieņemt pirmo vietu 

sociāldemokrātu sarakstā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, it īpaši attiecībā uz 

viņa biroja personālu, Parlamenta 

informācijas birojiem un ceļa 

izdevumiem” (51. punkts); 

svītrots 

____________________  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas 

Savienības 2012. finanšu gada vispārējā 

budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa 

— Eiropas Parlaments (OV L 266, 

5.9.2014., 3. lpp.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Grozījums Nr.  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atgādina rezolūciju par 2012. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu10, 

kurā tika prasīts sniegt detalizētu 

informāciju “par to, kā priekšsēdētājs kā 

politiski neitrāla figūra ir pildījis savus 

amata pienākumus, kas ir nodalīti no viņa 

gatavošanās ieņemt pirmo vietu 

sociāldemokrātu sarakstā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, it īpaši attiecībā uz 

viņa biroja personālu, Parlamenta 

informācijas birojiem un ceļa 

izdevumiem” (51. punkts); 

38. pauž nožēlu par 2012. gada budžeta 

izpildes apstiprināšanas procedūras 

izmantošanu politiska labuma gūšanai 

vienu mēnesi pirms Eiropas Parlamenta 

2014. gada vēlēšanām; atgādina, ka 

Savienības finansiālo interešu 

aizsardzībai vajadzētu būt pēc iespējas 

stingrai un objektīvai un ka tā kampaņu 

laikā nebūtu jāapstrīd, lai atgūtu 

iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas iestādēm; 

_______________________  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas 

Savienības 2012. finanšu gada vispārējā 

budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa 

— Eiropas Parlaments (OV L 266, 

5.9.2014., 3. lpp.). 

 

Or. en 



 

AM\1092841LV.doc  PE579.921v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

20.4.2016 A8-0135/45 

Grozījums Nr.  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atgādina rezolūciju par 2012. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu10, 

kurā tika prasīts sniegt detalizētu 
informāciju “par to, kā priekšsēdētājs kā 

politiski neitrāla figūra ir pildījis savus 

amata pienākumus, kas ir nodalīti no viņa 

gatavošanās ieņemt pirmo vietu 

sociāldemokrātu sarakstā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, it īpaši attiecībā uz 

viņa biroja personālu, Parlamenta 

informācijas birojiem un ceļa izdevumiem” 

(51. punkts); 

38. atzinīgi vērtē visu savlaicīgi saņemto 

informāciju, kas paskaidro, “kā 

priekšsēdētājs kā politiski neitrāla figūra ir 

pildījis savus amata pienākumus, kas ir 

nodalīti no viņa gatavošanās ieņemt pirmo 

vietu sociāldemokrātu sarakstā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, it īpaši attiecībā uz 

viņa biroja personālu, Parlamenta 

informācijas birojiem un ceļa 

izdevumiem”; prasa, lai tāda paša līmeņa 

informācija tiktu sniegta par visiem 

vadošajiem kandidātiem ES 2014. gada 

vēlēšanās; 

__________________  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas 

Savienības 2012. finanšu gada vispārējā 

budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa 

— Eiropas Parlaments (OV L 266, 

5.9.2014., 3. lpp.). 

 

Or. en 

 

 

 


