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7.5.2020 A9-0021/22

Grozījums Nr. 22
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
112.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.a saistībā ar pakāpenisku 
atgriešanos darbā mudina Parlamentu 
nodrošināt, ka par galveno prioritāti tiek 
uzskatīta visu darbinieku veselība un 
drošība, cita starpā uzliekot par 
pienākumu valkāt maskas; mudina 
Parlamentu pārskatīt atklātā plānojuma 
biroju politiku, ņemot vērā pašreizējās 
pandēmijas sniegto pieredzi;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/23

Grozījums Nr. 23
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
112.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.b pauž nožēlu par Konferenču 
loģistikas un mutiskās tulkošanas 
ģenerāldirektorāta kopīgi ar Komisijas 
Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātu 
(DG SCIC) un Padomi pieņemto lēmumu 
līdz septembrim pārtraukt ilgtermiņa 
līgumus ar konferenču palīgtulkiem; pauž 
bažas par to, ka šis lēmums varētu būt 
pieņemts, neapspriežoties ar 
arodbiedrībām, personāla komitejām vai 
konferenču palīgtulku pārstāvjiem; aicina 
DG LINC sākt sociālo dialogu, lai rastu 
pragmatisku un sensitīvu risinājumu, kā 
nodrošināt konferenču palīgtulku efektīvu 
aizsardzību; izsaka pateicību konferenču 
palīgtulkiem, kuriem ir būtiska nozīme 
Parlamenta pamatdarbības saglabāšanā 
šajos ļoti sarežģītajos apstākļos, kurus 
izraisījis Covid-19 uzliesmojums;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Grozījums Nr. 24
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
112.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.c pauž nožēlu par to, ka iestādes 
administrācijai nav patiesas 
komunikācijas stratēģijas, jo īpaši ņemot 
vērā milzīgo resursu apmēru, kas piešķirts 
komunikācijas pasākumiem; uzskata, ka 
jo īpaši šādā krīzes situācijā ir svarīgi 
paust vienotu nostāju un sniegt skaidrus, 
nepārprotamus un motivējošus 
vēstījumus, kas paredzēti visiem 
darbiniekiem;

Or. en



AM\1204761LV.docx PE647.609v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

7.5.2020 A9-0021/25

Grozījums Nr. 25
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
118. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

118. norāda, ka Parlamenta lielākais 
būvniecības projekts — Konrad Adenauer 
ēkas paplašināšana Luksemburgā — ir tā 
pirmā posma, proti, austrumu daļas, kas 
veido aptuveni 70 % no visa projekta, 
pabeigšanas fāzē; atgādina, ka patlaban 
Parlamenta darbinieki Luksemburgā ir 
izvietoti četrās ēkās; pieņem zināšanai, ka 
Konrad Adenauer ēkā visi pakalpojumi tiks 
apvienoti zem viena jumta un tādējādi ļaus 
gūt apjomradītus ietaupījumus 
energoapgādes, ūdens, drošības un ēkas 
apsaimniekošanas jomā; norāda, ka, lai gan 
dažas ar būvniecības kavējumiem saistītās 
izmaksas ir bijušas augstākas, nekā 
sākotnēji paredzēts, ievērojami zemāki 
izdevumi par kredītu finansiālajām 
izmaksām ir ļāvuši Parlamentam 
kompensēt papildu finansiālās vajadzības; 
uzsver, ka Adenauer projekta kopējās 
izmaksas joprojām ir par 32,5 miljoniem 
EUR zemākas nekā apstiprinātais kopējais 
budžets;

118. norāda, ka Parlamenta lielākais 
būvniecības projekts — Konrad Adenauer 
ēkas paplašināšana Luksemburgā — ir tā 
pirmā posma, proti, austrumu daļas, kas 
veido aptuveni 70 % no visa projekta, 
pabeigšanas fāzē; atgādina, ka patlaban 
Parlamenta darbinieki Luksemburgā ir 
izvietoti četrās ēkās; pieņem zināšanai, ka 
Konrad Adenauer ēkā visi pakalpojumi tiks 
apvienoti zem viena jumta un tādējādi ļaus 
gūt apjomradītus ietaupījumus 
energoapgādes, ūdens, drošības un ēkas 
apsaimniekošanas jomā; ar bažām norāda, 
ka, lai gan dažas ar būvniecības 
kavējumiem saistītās izmaksas ir bijušas 
augstākas, nekā sākotnēji paredzēts, 
ievērojami zemākie izdevumi par kredītu 
finansiālajām izmaksām ir ļāvuši 
Parlamentam kompensēt papildu 
finansiālās vajadzības; pieņem zināšanai, 
ka šajā posmā Adenauer projekta kopējās 
izmaksas joprojām ir par 32,5 miljoniem 
EUR zemākas nekā apstiprinātais kopējais 
budžets, kas neietver projekta pārvaldības 
izmaksas, finanšu izmaksas, sertificētas 
struktūras u. c.; pauž nožēlu par to, ka 
būvniecības kavēšanās dēļ ir 
palielinājušās izmaksas, un norāda, ka 
pārskaitījumi būvniecības uzņēmumiem 
(saistībā ar projekta kavēšanos) ir bijuši 
nepieciešami, lai izvairītos no turpmākas 
kavēšanās un izmaksām (no 5 % līdz 15 % 
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7.5.2020 A9-0021/26

Grozījums Nr. 26
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
118.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

118.a  ar bažām norāda, ka — līdzīgi kā 
iepriekšējos gados — tika apstiprināts 
jauns apkopojošs pārvietojums Konrad 
Adenauer ēkas projekta 
priekšfinansēšanai 29 miljonu EUR 
apmērā; uzsver, ka apkopojošs 
pārvietojums nozīmē specifikācijas 
principa brīvāku piemērošanu un apzināti 
ir pretrunā budžeta precizitātes 
principam; nepiekrīt pašreizējai praksei 
gada beigās veikt apkopojošu 
pārvietojumu, lai dotu ieguldījumu 
aktuālo ēku projektu īstenošanā; prasa 
labāk pārvaldīt budžetu, lai šādus 
pārvietojumus samazinātu līdz absolūtam 
minimumam, un padarīt skaidrākas un 
pārredzamākas attiecīgās budžeta 
pozīcijas;
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7.5.2020 A9-0021/27

Grozījums Nr. 27
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
127. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

127. pauž nopietnas bažas par darba 
apstākļiem, kas uz divu Parlamenta 
noslēgtu ārēju koncesijas līgumu pamata 
tiek nodrošināti Parlamenta uzkopšanas un 
ēdināšanas jomas darbiniekiem, un stingri 
iesaka DG INLO organizēt neatkarīgu 
aptauju par attiecīgo Parlamenta nolīgto 
darbinieku apmierinātību ar darba 
apstākļiem, lai nodrošinātu cieņpilnu 
izturēšanos darbā; prasa izvērtēt 
Parlamenta publiskā iepirkuma politiku, lai 
uzlabotu darba apstākļu pārredzamību un 
paredzamību saistībā ar visiem līgumā 
iekļautajiem pakalpojumiem; aicina 
Parlamentu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šāda novērtējuma 
rezultātiem; konstatē, ka Parlaments ievēro 
attiecīgos tiesību aktus;

127. pauž nopietnas bažas par darba 
apstākļiem, kas uz divu Parlamenta 
noslēgtu ārēju koncesijas līgumu pamata 
tiek nodrošināti Parlamenta uzkopšanas un 
ēdināšanas jomas darbiniekiem, un stingri 
iesaka DG INLO organizēt neatkarīgu 
aptauju par attiecīgo Parlamenta nolīgto 
darbinieku apmierinātību ar darba 
apstākļiem, lai nodrošinātu cieņpilnu 
izturēšanos darbā; prasa izvērtēt 
Parlamenta publiskā iepirkuma politiku, lai 
uzlabotu darba apstākļu pārredzamību un 
paredzamību saistībā ar visiem līgumā 
iekļautajiem pakalpojumiem; aicina 
Parlamentu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šāda novērtējuma 
rezultātiem; konstatē, ka Parlaments ievēro 
attiecīgos tiesību aktus; aicina 
ģenerālsekretāru, ņemot vērā vispārējo 
koronavīrusa izraisīto krīzi, prasīt, lai visi 
ārējie uzņēmumi, kas sniedz 
pakalpojumus Parlamentā, garantētu 
saviem darbiniekiem tiesības uz 
nodarbinātību un darba apstākļus, kā arī 
stingri ievērotu pasākumus, kurus valdība 
pieņēmusi saistībā ar Covid-19 krīzi;
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7.5.2020 A9-0021/28

Grozījums Nr. 28
Maria Grapini
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
160. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

160. aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju 
darīt visu iespējamo, lai rastu taisnīgu 
problēmas risinājumu, vienlaikus līdz 
minimumam samazinot Parlamenta 
atbildību, jo ir runa par nodokļu maksātāju 
līdzekļiem, un informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par šajā sakarībā 
veiktajiem pasākumiem;

160. aicina ģenerālsekretāru un 
Prezidiju, pilnībā ievērojot Deputātu 
nolikuma noteikumus, proti, 27. panta 
1. un 2. punktu, darīt visu iespējamo, lai 
rastu taisnīgu problēmas risinājumu, 
vienlaikus līdz minimumam samazinot 
Parlamenta atbildību, jo ir runa par 
nodokļu maksātāju līdzekļiem, un informēt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 
šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

Or. en


