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21.4.2016 A8-0135/58 

Grozījums Nr.  58 

Markus Pieper 

PPE grupas vārdā 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 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; 

33. norāda, ka bija grūti pilnībā nošķirt 

priekšsēdētāja politisko darbību no viņa 

gatavošanās vadošā kandidāta statusā vadīt 

savu partiju 2014. gada Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās un ka šādu nošķīrumu bija grūti 

attiecināt arī uz citiem vadošajiem 

kandidātiem; 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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Grozījums Nr.  59 

Markus Pieper 

PPE grupas vārdā 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 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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21.4.2016 A8-0135/60 

Grozījums Nr.  60 

Markus Pieper 

PPE grupas vārdā 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 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 

Or. en 



 

AM\1092943LV.doc  PE579.921v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.4.2016 A8-0135/61 

Grozījums Nr.  61 

Markus Pieper 

PPE grupas vārdā 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Eiropas Savienības 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 

 

 


