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20.4.2016 A8-0140/45 

Grozījums Nr.  45 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

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

Rezolūcijas priekšlikums 

373.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 373.a pauž bažas par to, ka arvien lielāks 

skaits svarīgu un sarežģītu uzdevumu ES 

iestādēm jāveic ar arvien mazāku 

darbinieku skaitu, un tas lielā mērā 

mazina šo darbinieku motivāciju un 

individuālo un ģimenes labklājību, kam 

dažos gadījumos bijušas traģiskas sekas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Grozījums Nr.  46 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

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

Rezolūcijas priekšlikums 

373.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 373.b norāda, ka darbinieku skaita 

samazināšana par 5 % rada ārkārtīgas 

grūtības veikt dažus sabiedriskos 

pakalpojumus, radot nepamatotu slogu 

noteiktos administrācijas sektoros; aicina 

Komisiju iesniegt novērtējumu par 

neskaidro darbvietu samazināšanas 

horizontālo sadalījumu starp dažādiem 

dienestiem un iestādēm, lai nepieļautu 

Eiropas civildienesta jebkādu iespējamu 

novājināšanu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Grozījums Nr.  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

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

Rezolūcijas priekšlikums 

387. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

387. uzskata, ka Čehijas Reģionālās 

attīstības ministrijas bijušajam 

darbiniekam, kurš pašlaik ir komisāres C. 

Creţu privātā biroja darbinieks, 

nevajadzētu nodarboties ar Čehijas 

reģionālās politikas lietām, jo šāda rīcība 

rada iespējamu interešu konfliktu; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Grozījums Nr.  48 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

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

Rezolūcijas priekšlikums 

399. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

399. pauž bažas par migrācijas krīzes 

turpināšanos un uzsver nepieciešamību 

uzlabot dalībvalstu koordināciju; norāda 

uz 2014. gadā piešķirtajiem līdzekļiem 

migrācijas un ārējo robežu pārvaldībai un 

lūdz Revīzijas palātu apsvērt iespēju 

sagatavot īpašu ziņojumu, kurā galvenā 

uzmanība būtu pievērsta šo līdzekļu 

izmantošanas efektivitātei; 

399. norāda uz migrācijas krīzes 

turpināšanos un uzsver, ka šajā jautājumā 

Savienībai jārod saskaņots risinājums; 

norāda uz 2014. gadā piešķirtajiem 

līdzekļiem migrācijas un ārējo robežu 

pārvaldībai, atzīmē nesen izveidoto 

migrācijas fondu EUR 700 miljonu 

apmērā, ko pārvalda NVO, kuras šo 

apjomu katastrofas mērogu dēļ uzskata 

par nepietiekamu, un aicina Revīzijas 

palātu apsvērt iespēju ātri sagatavot īpašu 

ziņojumu par šo līdzekļu efektivitāti un 

izdarīt secinājumus, kuri būtu jāņem vērā 

pašlaik notiekošajā Savienības migrācijas 

un robežkontroles politikas pilnveides 

procesā; 

Or. en 


