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7.5.2020 A9-0021/32

Grozījums Nr. 32
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
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atkārtoti aicina Prezidiju veikt 
turpmākus pasākumus saistībā ar visiem 
budžeta izpildes apstiprināšanas 
lēmumiem, kā izriet no Reglamenta 
25. panta un IV pielikuma un Finanšu 
regulas 6. un 166. panta; aicina 
ģenerālsekretāru nosūtīt šo rezolūciju 
Prezidijam, uzsverot visus punktus, kur 
prasīta Prezidija rīcība vai lēmumi; aicina 
ģenerālsekretāru noteikt rīcības plānu un 
grafiku, kas dotu Prezidijam iespēju veikt 
turpmākus pasākumus un/vai reaģēt uz 
Parlamenta budžeta izpildes 
apstiprināšanas rezolūcijās iekļautajiem 
ieteikumiem, un iekļaut rezultātus gada 
uzraudzības dokumentā; aicina 
ģenerālsekretāru savlaicīgi ziņot Budžeta 
komitejai un Budžeta kontroles komitejai 
par visiem Prezidijam iesniegtajiem 
projektiem, kuri ievērojami ietekmē 
budžetu; atkārtoti norāda, ka Prezidijam 
pēc savas iniciatīvas ir ievērojami 
jāuzlabo savas lēmumu pieņemšanas 
procedūras pārredzamība;
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7.5.2020 A9-0021/33

Grozījums Nr. 33
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
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b pauž nožēlu par to, ka 2018. gadā 
iekšējā pārbaudē parlamentārās 
palīdzības jomā tika konstatēti četri 
gadījumi, kas deva iespēju atgūt 
146 814 EUR (2017. gadā tika konstatēti 
47 gadījumi un atgūti 903 741,00 EUR), 
un ka deputātu ceļa izdevumu un dienas 
naudas jomā sešu pārbaužu rezultātā tika 
atgūti 173 546 EUR (2017. gadā — 
68 589,05 EUR);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Grozījums Nr. 34
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
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka pašreizējie noteikumi par 
reģistrētu deputātu palīgu līguma 
izbeigšanu neparedz iespēju lauzt līgumu 
ar “savstarpēju piekrišanu”, kas būtu veids, 
kā atzīt deputātu un palīgu īpašās 
attiecības, kurās abas puses var atzīt, ka 
savstarpējā uzticēšanās vairs nepastāv, un 
gūt labumu no kopīga risinājuma; aicina 
ģenerālsekretāru rast risinājumu tam, ka 
reģistrētu deputātu palīgu algas var 
pārskaitīt tikai uz Beļģijas banku kontiem, 
kas ir pretrunā vienotas monetārās un 
maksājumu savienības būtībai;

30. uzsver, ka pašreizējie noteikumi par 
reģistrētu deputātu palīgu līguma 
izbeigšanu neparedz iespēju lauzt līgumu 
ar “savstarpēju piekrišanu”, kas būtu veids, 
kā atzīt deputātu un palīgu īpašās 
attiecības, kurās abas puses var atzīt, ka 
savstarpējā uzticēšanās vairs nepastāv, un 
gūt labumu no kopīga risinājuma, 
nemazinot reģistrētu deputātu palīgu 
sociālās tiesības; aicina ģenerālsekretāru 
rast risinājumu tam, ka reģistrētu deputātu 
palīgu algas var pārskaitīt tikai uz Beļģijas 
banku kontiem, kas ir pretrunā vienotas 
monetārās un maksājumu savienības 
būtībai;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Grozījums Nr. 35
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
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atkārtoti aicina Priekšsēdētāju 
konferenci un Prezidiju no jauna apsvērt 
iespēju ļaut reģistrētiem deputātu 
palīgiem, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kuri vēl jānosaka, pavadīt 
deputātus oficiālās Parlamenta 
delegācijās un darba braucienos, kā to jau 
prasījuši vairāki deputāti; aicina 
ģenerālsekretāru noskaidrot šādu darba 
braucienu ietekmi uz budžetu, kā arī ar 
tiem saistīto organizāciju un loģistiku;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Grozījums Nr. 36
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
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. atgādina par Eiropas Ombuda 
konstatējumiem un ieteikumiem 
apvienotajās lietās 488/2018/KR un 
514/2018/K un aicina ģenerālsekretāru 
turpināt uzlabot augsta ranga ierēdņu 
iecelšanas procedūras, lai panāktu lielāku 
pārredzamību un vienlīdzību; aicina 
Parlamenta administrāciju katru gadu 
sniegt pārskatu par augsta ranga ierēdņu 
iecelšanu amatos;

40. atgādina par Eiropas Ombuda 
konstatējumiem un ieteikumiem 
apvienotajās lietās 488/2018/KR un 
514/2018/K, kā arī Parlamenta 
2018. gada 18. aprīļa rezolūciju, 
konkrētāk, to, ka ierēdņi no darbinieku 
pārstāvības struktūrām darbojas 
Parlamenta augstākās vadības locekļu 
atlases komitejās, un aicina 
ģenerālsekretāru turpināt uzlabot augsta 
ranga ierēdņu iecelšanas procedūras, lai 
panāktu lielāku pārredzamību un 
vienlīdzību; turklāt prasa nodrošināt 
konsekvenci, publicējot augstākā līmeņa 
vadītāju amata vakances, kā arī rūpību 
saistībā ar šo vietu publicēšanu, tiklīdz tās 
atbrīvojas; aicina Parlamenta 
administrāciju katru gadu sniegt pārskatu 
par augsta ranga ierēdņu iecelšanu amatos;

Or. en



AM\1204766LV.docx PE647.609v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

7.5.2020 A9-0021/37

Grozījums Nr. 37
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
91. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

91. norāda uz to, ka ar reģistrētiem 
deputātu palīgiem saistītie uzdevumi no 
Finanšu ģenerāldirektorāta (DG FINS) ir 
nodoti DG PERS un ka bija jāiegulda 
ievērojamas pūles, organizējot pienākumu 
nodošanu;

91. atzinīgi vērtē to, ka ar reģistrētiem 
deputātu palīgiem saistītie uzdevumi no 
Finanšu ģenerāldirektorāta (DG FINS) ir 
nodoti DG PERS, un ievērojamās pūles, 
kas bija jāiegulda, organizējot pienākumu 
nodošanu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Grozījums Nr. 38
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
92. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

92. ar gandarījumu norāda uz reģistrēto 
deputātu palīgu front office izveidi, lai 
pārvaldītu reģistrēto deputātu palīgu 
pieņemšanu darbā no procedūras sākuma 
līdz beigām, kā arī viņu līgumu grozīšanu 
un izbeigšanu un viņiem sniegto 
administratīvo atbalstu; atzinīgi vērtē 
vienkāršotas un ātrākas procedūras 
ieviešanu reģistrēto deputātu palīgu 
pieņemšanai darbā un progresu virzībā uz 
bezpapīra lietvedību; prasa pirms katra 
jaunā pilnvaru termiņa sākuma pastiprināt 
tās Parlamenta administrācijas darbinieku 
grupas, kas ir atbildīgas par reģistrēto 
deputātu palīgu pieņemšanu darbā, un darīt 
to uz laiku, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu visaptverošu iepriekšēju 
apmācību, un līdz brīdim, kad lielā darba 
slodze ir beigusies;

92. ar gandarījumu norāda uz reģistrēto 
deputātu palīgu front office izveidi, lai 
pārvaldītu reģistrēto deputātu palīgu 
pieņemšanu darbā no procedūras sākuma 
līdz beigām, kā arī viņu līgumu grozīšanu 
un izbeigšanu un viņiem sniegto 
administratīvo atbalstu; uzskata, ka būtu 
vēl vairāk jāstiprina front office spēja 
reaģēt uz reģistrēto deputātu palīgu 
vajadzībām; atzinīgi vērtē vienkāršotas un 
ātrākas procedūras ieviešanu reģistrēto 
deputātu palīgu pieņemšanai darbā un 
progresu virzībā uz bezpapīra lietvedību; 
prasa pirms katra jaunā pilnvaru termiņa 
sākuma pastiprināt tās Parlamenta 
administrācijas darbinieku grupas, kas ir 
atbildīgas par reģistrēto deputātu palīgu 
pieņemšanu darbā, un darīt to uz laiku, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu visaptverošu 
iepriekšēju apmācību, un līdz brīdim, kad 
lielā darba slodze ir beigusies;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Grozījums Nr. 39
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
98. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

98. vērš uzmanību uz Revīzijas palātas 
īpašo ziņojumu Nr. 15/201912 “2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošana 
Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam”; ar bažām pieņem 
zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus, 
kas attiecas uz citām Savienības iestādēm, 
tostarp Parlamentu, un tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas gatavību pieņemt Revīzijas 
palātas ieteikumus; atbalsta nostāju, ko šajā 
jautājumā paudusi Budžeta kontroles 
komiteja13; uzsver, ka ir svarīgi, lai 
Savienība nodrošinātu konkurētspējīgu 
atalgojumu salīdzinājumā ar privāto 
sektoru dzīvesvietas valstī, un pauž bažas, 
ka mazāk labvēlīgi nodarbinātības 
nosacījumi varētu būt mazinājuši 
Savienības kā darba devēja pievilcību, 
īpaši ņemot vērā to, ka nav viegli piesaistīt 
pietiekamu skaitu darbinieku no vairākām 
dalībvalstīm; brīdina par nopietnajām 
sekām, ko nākotnē Eiropas Savienības 
civildienestā un Savienības politikas 
īstenošanā var radīt jebkāds administratīvā 
budžeta vai darbinieku skaita 
samazinājums; aicina Savienības iestādes 
veikt visaptverošu novērtējumu par to, kā 
turpmāka Civildienesta noteikumu reforma 
vai pārskatīšana ietekmētu cilvēkresursu 
pārvaldību un darbinieku labjutību;

98. vērš uzmanību uz Revīzijas palātas 
īpašo ziņojumu Nr. 15/201912 “2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošana 
Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam”; ar bažām pieņem 
zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus, 
kas attiecas uz citām Savienības iestādēm, 
tostarp Parlamentu, un tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas gatavību pieņemt Revīzijas 
palātas ieteikumus; atbalsta nostāju, ko šajā 
jautājumā paudusi Budžeta kontroles 
komiteja13; uzsver, ka ir svarīgi, lai 
Savienība nodrošinātu konkurētspējīgu 
atalgojumu salīdzinājumā ar privāto 
sektoru dzīvesvietas valstī, un pauž bažas, 
ka mazāk labvēlīgi nodarbinātības 
nosacījumi varētu būt mazinājuši 
Savienības kā darba devēja pievilcību, 
īpaši ņemot vērā to, ka nav viegli piesaistīt 
pietiekamu skaitu darbinieku no vairākām 
dalībvalstīm; brīdina par nopietnajām 
sekām, ko nākotnē Eiropas Savienības 
civildienestā un Savienības politikas 
īstenošanā var radīt jebkāds administratīvā 
budžeta vai darbinieku skaita 
samazinājums; pauž arī nopietnas bažas 
par līgumdarbinieku īpatsvara pieaugumu 
2014. gada civildienesta reformas 
rezultātā, kas nodarbinātības nosacījumus 
ES iestādēs padara aizvien nestabilākus 
un veido paralēlu ES zemo izmaksu 
darbinieku kategoriju; aicina Savienības 
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iestādes veikt visaptverošu novērtējumu 
par to, kā turpmāka Civildienesta 
noteikumu reforma vai pārskatīšana 
ietekmētu cilvēkresursu pārvaldību un 
darbinieku labjutību;

_________________ _________________
12 Eiropas Revīzijas palātas īpašais 
ziņojums Nr. 15/2019 “2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošana 
Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam”.

12 Eiropas Revīzijas palātas īpašais 
ziņojums Nr. 15/2019 “2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošana 
Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam”.

13 Darba dokuments par 2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošanu 
Komisijā: lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam.

13 Darba dokuments par 2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošanu 
Komisijā: lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Grozījums Nr. 40
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
100.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

100.a ar gandarījumu norāda, ka Augsta 
līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un 
dažādības jautājumos 2018. gadā uzdeva 
DG PERS izstrādāt ziņojumu ar ceļvedi, 
kas ietvertu pasākumu sarakstu jebkādas 
diskriminācijas novēršanai EP 
Ģenerālsekretariātā — piemēram, tādas, 
kuras pamatā ir etniskā izcelsme, 
invaliditāte, seksuālā orientācija un 
dzimtiskā identitāte; pieņem zināšanai, ka 
Prezidijs šo ziņojumu pieņēma 2019. gada 
aprīlī un tas jau tiek īstenots; aicina 
Augsta līmeņa grupu arī turpmāk 
stiprināt un uzlabot šāda veida 
pasākumus, lai Eiropas Parlamentā 
veicinātu iekļaujošu darba vidi;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Grozījums Nr. 41
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
107.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107.a aicina pilnībā īstenot Parlamenta 
pasākumus, kuri ieteikti Parlamenta 
2017. gada 26. oktobra rezolūcijā par 
seksuālās uzmākšanās un izmantošanas 
apkarošanu Eiropas Savienībā, proti, 
rīkot visiem darbiniekiem un deputātiem 
obligātas mācības par aizkarošas 
izturēšanās novēršanu, kā arī pārveidot 
abas pastāvošās komitejas par vienu 
neatkarīgu komiteju; prasa no 
aizskarošas izturēšanās cietušo personu 
tiesvedības izdevumus un medicīniskās 
izmaksas segt saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 24. pantu;

Or. en


