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17.10.2018 A8-0313/29 

Grozījums Nr.  29 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a pauž nožēlu par to, ka pēc tam, 

kad Komisija 2014. gada 3. februārī 

publicēja pirmo ES korupcijas 

apkarošanas ziņojumu, tā atteicās 

turpināt šo gada ziņojumu praksi un tā 

vietā korupcijas apkarošanas politiku 

integrēja Eiropas pusgadā; norāda, ka ar 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgadu saistītajos konkrētām valstīm 

adresētajos ziņojumos nav nedz skaidra 

situācijas apraksta, nedz visām 

dalībvalstīm paredzētu ieteikumu par 

korupcijas apkarošanas pasākumiem; 

mudina Komisiju vēlreiz iesniegt 

Parlamentam otro ES korupcijas 

apkarošanas ziņojumu un šajā sakarībā 

izvērtēt korupcijas apkarošanas centienus 

ne tikai ekonomikai radīto zaudējumu 

ziņā, bet arī analizēt korupcijas kaitīgo 

ietekmi uz Savienības iedzīvotāju 

pamattiesībām; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Grozījums Nr.  30 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

78.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 78.a uzskata, ka 2018. gada 18. aprīļa 

rezolūcijā par Komisijas godprātības 

politiku Parlaments pauda bažas attiecībā 

uz tās augstākā līmeņa ierēdņu iecelšanas 

procedūrām; atkārtoti aicina Komisiju 

līdz 2018. gada beigām pārskatīt tās 

administratīvo procedūru augstākā 

līmeņa ierēdņu iecelšanai, lai pilnībā 

nodrošinātu labāko kandidātu atlasi, 

ievērojot maksimālu pārredzamību un 

iespēju vienlīdzību; aicina Komisiju arī 

pārskatīt tās vispārējo politiku ierēdņu 

pieņemšanai darbā, lai novērstu interešu 

konfliktus, piemēram, tādus, kurus 

konstatēja NVO1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Grozījums Nr.  31 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

51. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. principā atbalsta Komisijas aplēses 

par aģentūru budžeta vajadzībām;  tādēļ 

uzskata, ka jebkādi turpmāki Padomes 

ierosināti samazinājumi apdraudētu 

aģentūru pienācīgu darbību un neļautu tām 

izpildīt uzticētos uzdevumus; 

62. principā atbalsta Komisijas aplēses 

par aģentūru budžeta vajadzībām; tādēļ 

uzskata, ka jebkādi turpmāki Padomes 

ierosināti samazinājumi apdraudētu 

aģentūru pienācīgu darbību un neļautu tām 

izpildīt uzticētos uzdevumus; pauž bažas 

par to, ka kopumā aģentūru pamanāmība 

Savienības iedzīvotājiem joprojām ir 

ierobežota, lai gan to pārskatatbildības un 

neatkarības nodrošināšanai ir 

nepieciešams augsts pamanāmības 

līmenis; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Grozījums Nr.  32 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 63.a atgādina, ka vairums Savienības 

aģentūru ir norādījušas, ka tās nevēlas 

būt atkarīgas no maksām, kas negarantē 

vienmērīgu ieņēmumu plūsmu; turklāt 

uzsver, ka būtu jānovērš interešu 

konflikti, ko rada nepieciešamība 

paļauties uz maksām; aicina Komisiju 

izvērtēt iespēju ieviest tādu sistēmu, kurā 

maksas tiktu veiktas Komisijai, nevis tieši 

Savienības aģentūrām, un ka Savienības 

aģentūras arī turpmāk būtu jāfinansē no 

Savienības budžeta; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Grozījums Nr.  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

79. norāda uz Vispārējās tiesas 2018. 

gada 25. septembra lēmumu, kurā atbalstīts 

Parlamenta atteikums piešķirt piekļuvi 

dokumentiem, kas saistīti ar EP deputātu 

uzturēšanās un ceļa izdevumiem un 

parlamentārās palīdzības izdevumiem 

(spriedums lietās T-639/15 līdz T-666/15 

Maria Psara u.c. pret Parlamentu un T-

94/16 Gavin Sheridan pret Parlamentu); 

79. norāda uz Vispārējās tiesas 2018. 

gada 25. septembra lēmumu, kurā atbalstīts 

Parlamenta atteikums piešķirt piekļuvi 

dokumentiem, kas saistīti ar EP deputātu 

uzturēšanās un ceļa izdevumiem un 

parlamentārās palīdzības izdevumiem 

(spriedums lietās T-639/15 līdz T-666/15 

Maria Psara u.c. pret Parlamentu un T-

94/16 Gavin Sheridan pret Parlamentu); 

atgādina Prezidijam, ka plenārsēdē tika 

pausts aicinājums uzlabot pārredzamību 

un steidzama nepieciešamība veikt 

piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

(GEA) revīziju; šajā sakarā atzinīgi vērtē 

ad hoc darba grupas izveidi, lai izstrādātu 

un publicētu noteikumus par GEA 

izmantošanu; tomēr pauž nožēlu par to, 

ka Prezidijs, balstoties uz tā darba grupas 

ziņojumu, varēja tikai vienoties par 

nepilnīgu sarakstu, kurā uzskaitīti 

attaisnotie izdevumi, un par to, ka katram 

Parlamenta deputātam ir jābūt atsevišķam 

bankas kontam, kas paredzēts līdzekļiem, 

kuri saņemti saistībā ar GEA; atkārtoti 

aicina Prezidiju veikt šādas papildu 

izmaiņas attiecībā uz GEA: 

 - prasīt deputātiem saglabāt visas kvītis 

saistībā ar GEA; 

 - prasīt deputātiem pilnvaru termiņa 

beigās atmaksāt neizlietoto GEA daļu; 
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Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Grozījums Nr.  34 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

81. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

81. atgādina, ka 2018. gada 8. marta 

paziņojumā Prezidijam ģenerālsekretārs 

piekrita, ka ar deputātu brīvprātīgo pensiju 

shēmu saistītā pensiju fonda kapitāls būs 

izsmelts labu laiku pirms pensiju saistību 

beigšanās un, iespējams, jau līdz 2024. 

gadam; tādēļ aicina ģenerālsekretāru un 

Prezidiju, pilnībā ievērojot deputātu 

nolikumu, saistībā ar pensiju fondu 

steidzami izstrādāt skaidru plānu 

Parlamentam, kā uzņemties un pārņemt 

tā pienākumus un saistības attiecībā uz tā 

deputātu brīvprātīgo pensiju shēmu tūlīt 

pēc 2019. gada vēlēšanām; 

81. atgādina, ka 2018. gada 8. marta 

paziņojumā Prezidijam ģenerālsekretārs 

piekrita, ka ar deputātu brīvprātīgo pensiju 

shēmu saistītā pensiju fonda kapitāls būs 

izsmelts labu laiku pirms pensiju saistību 

beigšanās un, iespējams, jau līdz 2024. 

gadam; turklāt atgādina, ka Parlaments 

garantē pensiju tiesību izmaksu, kad un ja 

fonds nespēj pildīt savas saistības; pauž 

nopietnas bažas par to, ka nodokļu 

maksātāju nauda tiek šādi izšķērdēta; 

prasa ģenerālsekretāram izstrādāt 

priekšlikumus par fonda likvidāciju, 

vienlaikus atmaksājot dalībniekiem — 

deputātiem un bijušajiem deputātiem — 

viņu veiktās iemaksas; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Grozījums Nr.  35 

Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

93. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

93. atstāj nemainīgu Ombuda 2019. 

gada budžeta vispārējo līmeni, kā to 2019. 

gada BP ierosināja Komisija; 

93. atstāj nemainīgu Ombuda 2019. 

gada budžeta vispārējo līmeni, kā to 2019. 

gada BP ierosināja Komisija; uzsver, ka 

Eiropas Ombuda lietu skaits ir ievērojami 

palielinājies un ka pastāv risks, ka 

Eiropas Ombuda birojam drīz trūks 

darbinieki un finansējums; turklāt uzsver, 

ka šāds līdzekļu trūkums var radīt 

šķēršļus ombudei saistībā ar to, lai 

uzņemtos jaunus un ļoti nepieciešamus 

uzdevumus, piemēram, palīdzēt trauksmes 

cēlējiem Savienības iestādēs, attiecībā uz 

ko ombude norādīja, ka to vēlētos veikt 

pati, ja Komisija un Parlaments nolemtu, 

ka trauksmes cēlējiem ir nepieciešams 

Savienības līmeņa konsultants; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Grozījums Nr.  36 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a uzsver, ka ar Kohēzijas politikas 

fondu līdzekļiem nevajadzētu nedz tieši, 

nedz netieši atbalstīt pārcelšanu, kā 

noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 

651/2014 2. panta 61.a punktā; mudina 

dalībvalstu vadošās iestādes nodrošināt, 

ka ieguldījumi no fondiem netiek sniegti 

saņēmējiem, kuri ir veikuši pārcelšanu 

piecu gadu laikā pirms pieteikuma 

iesniegšanas par ieguldījuma saņemšanu, 

un to, lai saņēmēji, kas piecu gadu laikā 

pēc ieguldījuma saņemšanas ir veikuši 

pārcelšanu, pilnībā atmaksātu 

ieguldījumu; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Grozījums Nr.  37 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 79.a uzsver, ka deputātu algas un 

pabalsti ir ļoti dāsni; uzskata, ka tas 

atsvešina deputātus no cilvēkiem, kuri 

viņiem būtu jāpārstāv; turklāt uzsver, ka 

lielākā daļa deputātu izdevumu jau ir 

izmaksāti; tādēļ uzsver, ka deputātu algas 

un pabalsti ir ievērojami jāsamazina; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Grozījums Nr.  38 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 79.b uzskata, ka deputāti ir 

amatpersonas un viņu darba samaksa jau 

ir liela; uzsver, ka deputātiem nevajadzētu 

tērēt nodokļu maksātāju naudu par 

braucieniem vairāk, nekā tas ir 

nepieciešams viņu pienākumu izpildei; 

tādēļ uzskata, ka deputātiem nebūtu 

jāsaņem kompensācija par izdevumiem, 

kas pārsniedz ekonomiskās klases biļetes 

izmaksas; 

Or. en 

 

 


