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20.4.2016 A8-0140/8 

Grozījums Nr.  8 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

187.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 187.a atkārtoti pauž bažas par ITER 

programmas sistemātisku kavēšanos, kas 

liek apšaubīt tās efektivitāti un lietderību; 

ir ļoti norūpējies par pārmērīgajām 

izmaksām, kuras ietekmē programmas 

izmaksu efektivitāti un apdraud citas 

Savienības programmas, galvenokārt 

pētniecības jomā; ar patiesu nožēlu 

atceras Parlamentā 11. novembrī sarīkoto 

sanāksmi, kurā tikai tika paziņots par 

gaidāmo rīcības plānu, bet tas netika 

iesniegts; pauž satraukumu par Komisijas 

2015. gada 3. decembra atbildēm, kurās tā 

norādīja, ka ITER padome 2015. gada 

novembrī nolēma, ka „pieņēmumi, uz 

kuriem balstīts ierosinātais projekta 

grafiks, nevar tikt uzskatīti par pilnīgi 

reāliem un ar šo starptautisko 

organizāciju saistītās izmaksas šķiet 

pārmērīgas, jo īpaši pieprasītā personāla 

jomā. Ir nepieciešama atkārtota 

apspriešanās ar vietēja mēroga 

aģentūrām, jo īpaši kopuzņēmumu 

„Fusion for Energy”, lai ilgtermiņā 

nodrošinātu ierosinātā grafika 

uzticamību, stabilitāti un ilgtspējību. [..] 

Šī iemesla dēļ ITER padome savā pēdējā 

sanāksmē nolēma veikt augsta līmeņa 

neatkarīgu novērtējumu par ITER 

organizācijas veiktā darba rezultātiem 

gan tehniskajos, gan resursu jautājumos. 
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Minētajam novērtējumam vajadzētu tikt 

iesniegtam ITER padomē 2016. gada 

jūnijā, [..]”; uzskata šādu virzību par 

ārkārtīgi neapmierinošu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Grozījums Nr.  9 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

187.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 187.b prasa, lai Komisija nosūtītu 

Parlamentam rīcības plānu, kas novembrī 

tika iesniegts ITER padomei; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Grozījums Nr.  10 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

187.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 187.c uzstāj, lai Komisija, gatavojoties ar 

budžetu saistītu lēmumu pieņemšanai 

nākamajam gadam, līdz 2016. gada 

jūnijam iesniegtu atjauninātu informāciju 

par projekta ilgtermiņa grafiku un 

saistītajiem izdevumiem ITER 

vajadzībām; atgādina, ka 2016. gada 

budžetā ITER vajadzībām ir paredzētas 

maksājumu apropriācijas gandrīz 

EUR 475 miljonu apmērā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Grozījums Nr.  11 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

379. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

379. norāda, ka sabiedrība un plašsaziņas 

līdzekļi pievērš lielu uzmanību integritātes 

jautājumiem un tas nozīmē, ka labi 

funkcionējošiem rīcības kodeksiem ir 

nepieciešama pastāvīga uzmanība; norāda, 

ka rīcības kodekss kā preventīvs pasākums 

ir efektīvs tikai tad, ja tas tiek atbilstoši 

piemērots un tā ievērošanu pārbauda 

sistemātiski, nevis tikai tad, kad notikuši 

starpgadījumi; norāda, ka rīcības kodekss 

līdz 2017. gada beigām būs jāpārskata; 

379. norāda, ka sabiedrība un plašsaziņas 

līdzekļi pievērš lielu uzmanību integritātes 

jautājumiem un ka ir vajadzīgs spēcīgs 

ētisks regulējums, lai izpildītu LES 

17. pantu un LESD 245. pantu; uzstāj, ka 

labi funkcionējošiem rīcības kodeksiem ir 

nepieciešama pastāvīga uzmanība; norāda, 

ka rīcības kodekss kā preventīvs pasākums 

ir efektīvs tikai tad, ja tas tiek atbilstoši 

piemērots un tā ievērošanu pārbauda 

sistemātiski, nevis tikai tad, kad notikuši 

starpgadījumi; 

Or. en 

 

 


