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20.4.2016 A8-0135/46 

Grozījums Nr.  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

54.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 54.a uzskata, ka Parlamenta ierobežoto 

resursu dēļ un nolūkā izvairīties no darba 

dublēšanas jaunajam DG EPRS būtu 

jāveicina un jāpapildina esošās spējas 

saistībā ar tā lomu Parlamenta 

pamatdarba nostiprināšanā, t. i., 

Savienības tiesību aktu un starptautisku 

nolīgumu pieņemšanā un īstenošanas 

kontrolē, budžeta sagatavošanā un 

budžeta kontrolē; aicina DG EPRS savu 

darbību vairāk vērst uz specializēta 

atbalsta sniegšanu saistībā ar politisko 

grupu un atsevišķu deputātu 

pieprasījumiem jautājumos, kas attiecas 

uz parlamentāro darbību; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Grozījums Nr.  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

54.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 54.b pauž bažas, ka darbinieku pārcelšana 

no citiem dienestiem uz DG EPRS 

nelabvēlīgi ietekmēs pieejamos resursus 

Parlamenta parlamentārās pamatdarbības 

veikšanai; ņemot vērā pašreizējo situāciju 

saistībā ar Komisijas leģislatīvo iniciatīvu 

samazināšanu, kas varētu apdraudēt 

Parlamenta lomu, aicina 

ģenerālsekretāru vēl vairāk pastiprināt 

šiem dienestiem pieejamos resursus, lai 

Parlamentam būtu faktiski līdzvērtīgi 

nosacījumi, veicot pienākumus 

likumdošanas, izstrādes, īstenošanas un 

budžeta jomā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Grozījums Nr.  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 

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), un sedza oficiālo atlasi, 

konkursu — cita starpā filmu subtitru 

sagatavošanu 24 Savienības oficiālajās 

valodās un izdrukas filmu izrādīšanai 

28 dalībvalstīs —, kā arī balvas 

piešķiršanas ceremoniju; atgādina, ka 

LUX kino balvas tāpat kā 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 Parlamenta informācijas 

biroju pastāvīgo atbalstu LUX kino balvai 

un atgādina, ka izdevumi par filmu 

izrādīšanu un saistītajiem pasākumiem 

2014. gadā sasniedza EUR 317 434, kas 

atbilst apmēram EUR 9000 vidēji gadā uz 
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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 A8-0135/49 

Grozījums Nr.  49 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 

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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Grozījums Nr.  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

74.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 74.a norāda, ka 2013. gadā sāktā 

darbinieku skaita samazināšana par 5 % 

dažos gadījumos apdraud Savienības 

pilsoņiem sniegto sabiedrisko 

pakalpojumu kvalitāti un negatīvi ietekmē 

Parlamenta darbinieku veselību, 

motivāciju un personīgo un ģimenes 

labklājību; norāda, ka šo pasākumu dēļ 

noteiktas amata vietas paliek 

neaizpildītas, ņemot vērā algu un darba 

apstākļu pasliktināšanos Eiropas 

civildienestā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Grozījums Nr.  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

81.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 81.a uzskata, ka vienlīdzīgu iespēju un 

nodarbinātības tiesību ievērošanas labad 

ir sevišķi svarīgi, lai turpmāk Parlaments 

reģistrētus deputātu palīgus iekļautu 

attiecīgajās amata pakāpēs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Grozījums Nr.  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

106.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 106.a pauž bažas par to, ka atbildība par 

sanāksmju organizēšanu un konferenču 

vadību ir sadalīta starp dažādiem ĢD, un 

izsaka satraukumu par neseno līdz šim 

nepieredzēto dažu valodu kabīņu slēgšanu 

sakarā ar mutisko tulku nepietiekamu 

pieņemšanu darbā; aicina 

ģenerālsekretāru steidzami uzlabot 

mutiskās tulkošanas pieprasīšanas 

sistēmu un pievērsties bažām saistībā ar 

mutisko tulku pieņemšanu darbā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Grozījums Nr.  53 

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 

122. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

122. kritizē Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāja oficiālā Twitter konta 

pārvēršanu par privātas kampaņas 

instrumentu, kas ved uz partijas tīmekļa 

vietni; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Grozījums Nr.  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 131.a norāda, ka Savienības iestādes un 

struktūras, šobrīd pievēršoties drošības un 

terorisma apkarošanas problēmām, 

demonstrē nošķirtus resursus, atšķirīgus 

noteikumus un dažādu aprīkojumu, kas 

nav sadarbspējīgs; uzskata, ka šī situācija 

ne vien nozīmē vāju resursu pārvaldību 

attiecīgajās administrācijās (Komisijas un 

Parlamenta gada budžeti ar drošību 

saistītiem izdevumiem ir ap 

EUR 40 miljoniem katrs, Padomei  — 

apmēram EUR 15 miljoni un Eiropas 

Ārējās darbības dienestam (EĀDD) — 

vairāk nekā EUR 5 miljoni tā Briseles 

mītnes drošībai vien), bet varētu arī 

palielināt Savienības iestāžu 

neaizsargātību; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Grozījums Nr.  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 131.b pauž bažas par pašreizējiem 

drošības apstākļiem, kad visā Eiropā un 

aiz tās robežām pastāv nopietni terorisma 

draudi, jo īpaši kopš saskaņotajiem 

uzbrukumiem Briselē un Parīzē un 

neveiksmīgā uzbrukuma Thalys vilcienā; 

aicina visas Savienības iestādes proaktīvi 

veicināt pastiprinātu sadarbību savā 

starpā, kā arī ar valsts iestādēm valstīs, 

kur šīs iestādes atrodas, kur darbojas to 

biroji vai delegācijas vai kur tās pilda 

savus uzdevumus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Grozījums Nr.  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 131.c mudina ģenerālsekretāru, kā arī 

Komisijas, Padomes un EĀDD attiecīgās 

administratīvās iestādes un Parlamenta 

komitejas izpētīt iespējamo pamatu 

kopējai iestāžu drošības politikai, 

iekļaujot rīcības plānu nolūkā izstrādāt 

kopējus elementus, piemēram, riska 

novērtējuma resursus un metodoloģiju, 

attiecīgo politisko iestāžu un īpaši svarīgu 

viesu aizsardzībai vajadzīgo personālu un 

līdzekļus, drošības darbinieku mācību 

programmu un resursus, piekļuves 

kontroles aprīkojumu un tehnoloģijas, 

kiberdrošību un saziņas drošību, kā arī 

specializētu resursu pārvaldību, kam būtu 

jādarbojas sinerģijā ar Savienības 

galveno darbavietu, ārējo biroju un 

delegāciju mītnes valstu kompetentajām 

iestādēm; 

Or. en 

 

 

 


