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Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička
ALDE grupas vārdā

Ziņojums A8-0108/2019
Claudia Schmidt
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
(2018/2167(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
107. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107. ņem vērā Prezidija pasākumus 
saistībā ar piemaksu par vispārējiem 
izdevumiem, jo īpaši to, ka ir izveidota 
ad hoc darba grupa, lai izstrādātu un 
publicētu noteikumus par šīs piemaksas 
izmantošanu; tomēr pauž nožēlu, ka 
vienīgais Prezidija pieņemtais lēmums 
attiecas uz attiecināmo izdevumu 
nepilnīgu sarakstu; norāda arī to, ka 
Prezidija darba grupa varētu vienoties par 
to, ka katram Parlamenta deputātam ir 
jāizveido atsevišķs bankas konts, kas 
paredzēts līdzekļiem, kuri saņemti kā 
piemaksa par vispārējiem izdevumiem; 
norāda uz Prezidija lēmumu attiecībā uz 
piemaksu par vispārējiem izdevumiem 
apstiprinātās izmaiņas piemērot tikai pēc 
2019. gada vēlēšanām; prasa, lai deputāti 
būtu pilnībā atbildīgi par saviem no šīs 
piemaksas segtajiem izdevumiem; norāda, 
ka iepriekšējās rezolūcijās par budžeta 
izpildes apstiprināšanu bija iekļautas 
šādas prasības:

107. atgādina, ka iepriekš Parlaments ir 
nobalsojis par nostāju, kas paredz, ka 
deputātiem būtu jāsaglabā kvītis par 
saviem izdevumiem, ik gadu jāpublicē 
pārskats par saviem izdevumiem, kā arī 
pēc pilnvaru izbeigšanās vai pilnvaru 
termiņa beigām jāatmaksā neizlietotās 
summas; atgādina, ka Prezidijs ir 
pieņēmis lēmumu izveidot ad hoc darba 
grupu, lai, pamatojoties uz iepriekšējās 
budžeta izpildes apstiprināšanas laikā 
sniegtajiem ieteikumiem, definētu un 
publicētu noteikumus par piemaksas par 
vispārējiem izdevumiem izmantošanu; 
pauž nožēlu par Prezidija lēmumu neņemt 
vērā darba grupas priekšlikumu ieviest 
īpaši piemaksai par vispārējiem 
izdevumiem paredzēto kontu pārbaudes, 
kuras veiktu ārējs revidents, tādējādi 
neļaujot veikt būtisku piemaksas par 
vispārējiem izdevumiem reformu; aicina 
Prezidiju nekavējoties atsākt diskusijas 
par piemaksu par vispārējiem izdevumiem 
un pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar 
vienošanos; uzskata, ka saistībā ar šādu 
vienošanos cita starpā būtu jāparedz 
kopīgi noteikumi par lielāku 
pārredzamību un finanšu 
pārskatatbildību, ietverot šādas prasības:
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–  nepieciešamība definēt, paplašināt 
un publicēt noteikumus par piemaksas 
par vispārējiem izdevumiem izmantošanu 
(kam cita starpā nepieciešams attaisnoto 
izdevumu izsmeļošs saraksts);

– prasība deputātiem saglabāt visas 
kvītis saistībā ar piemaksu par vispārējiem 
izdevumiem;

–  deputātiem jāsaglabā visi rēķini, 
kas attiecas uz piemaksu par vispārējiem 
izdevumiem;

– prasība nodrošināt tāda neatkarīga 
ārēja revidenta pielaidi, kurš būtu 
atbildīgs par pārskatu ikgadēju pārbaudi 
un revidenta atzinuma publicēšanu;

–  piemaksas par vispārējiem 
izdevumiem neizlietotā daļa deputāta 
pilnvaru termiņa beigās ir jāatmaksā;

– prasība deputātiem pilnvaru 
termiņa beigās atmaksāt neizlietoto 
piemaksas par vispārējiem izdevumiem 
daļu;
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