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Grozījums Nr. 12
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 
izpildaģentūras
(2018/2166(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
183. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

183. pieņem zināšanai to, ka komisārs 
G. Oettinger 2018. gada 25. septembrī 
sarīkoja starpiestāžu apaļā galda diskusiju 
par augstākā līmeņa vadītāju atlasi un 
iecelšanu amatā, lai gan šķiet, ka šī 
sanāksme nav devusi konkrētus rezultātus; 
tādēļ aicina Komisiju īstenot praksē 
rezolūcijas par Komisijas godprātības 
politiku 29. punktu;

183. pieņem zināšanai to, ka komisārs 
G. Oettinger 2018. gada 25. septembrī 
sarīkoja starpiestāžu apaļā galda diskusiju 
par augstākā līmeņa vadītāju atlasi un 
iecelšanu amatā; tomēr pauž nožēlu, ka šī 
sanāksme, šķiet, nav devusi konkrētus 
rezultātus un ka tas ir ļāvis Komisijai “gūt 
apstiprinājumu savai nostājai, ka veids, 
kādā iestādes īsteno noteikumus, ir gan 
piemērots, gan atbilstošs mērķa 
sasniegšanai” 1a; tādēļ aicina Komisiju 
īstenot praksē rezolūcijas par Komisijas 
godprātības politiku 29. punktu;

__________________
1a Eiropas Komisijas atzinums par 
Eiropas Ombuda ieteikumu — Eiropas 
Parlamenta delegāciju sūdzība, 
ats. 488/2018/KR un 514/2018/
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20.3.2019 A8-0110/13

Grozījums Nr. 13
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 
izpildaģentūras
(2018/2166(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
243. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

243. atkārtoti aicina Komisiju un 
dalībvalstis ieviest pārliecinošas 
procedūras koriģējošo pasākumu termiņu, 
izcelsmes un summu apstiprināšanai un 
sniegt informāciju, kurā cik vien iespējams 
atspoguļota sakarība starp gadu, kurā veikti 
maksājumi, gadu, kurā atklāta attiecīgā 
kļūda, un gadu, kurā pārskatu piezīmēs ir 
uzrādīta līdzekļu atgūšana vai finanšu 
korekcijas; aicina Revīzijas palātu savā 
gada pārskatā norādīt korekcijas līmeni, 
kas tiek piemērots, aprēķinot kļūdu 
īpatsvaru, kā arī sākotnējo kļūdu īpatsvaru 
pirms korekcijām;

243. atkārtoti aicina Komisiju un 
dalībvalstis ieviest pārliecinošas 
procedūras koriģējošo pasākumu termiņu, 
izcelsmes un summu apstiprināšanai un 
sniegt informāciju, kurā cik vien iespējams 
atspoguļota sakarība starp gadu, kurā veikti 
maksājumi, gadu, kurā atklāta attiecīgā 
kļūda, un gadu, kurā pārskatu piezīmēs ir 
uzrādīta līdzekļu atgūšana vai finanšu 
korekcijas; aicina Revīzijas palātu savā 
gada pārskatā norādīt korekcijas līmeni, 
kas tiek piemērots, aprēķinot kļūdu 
īpatsvaru, kā arī sākotnējo kļūdu īpatsvaru 
pirms korekcijām; pauž nožēlu, ka tas nav 
ticis izdarīts 2017. gada pārskatā;

Or. en


