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7.5.2020 A9-0021/42

Grozījums Nr. 42
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina administrāciju pievērst 
uzmanību deputātu rīcības kodeksam, kurā 
noteikts, ka deputātiem jārīkojas tikai 
atbilstoši vispārējām interesēm un darbā 
jāievēro neitralitāte, integritāte, atklātība, 
rūpība, godīgums un atbildība, kā arī jāņem 
vērā Parlamenta reputācija; uzsver, ka 
rīcības kodeksā ir definēti interešu konflikti 
un tas, kā deputātiem tie būtu jārisina, un 
tajā ir iekļauti noteikumi par bijušo 
deputātu profesionālo darbību;

27. aicina administrāciju pievērst 
uzmanību deputātu rīcības kodeksam, kurā 
noteikts, ka deputātiem jārīkojas tikai 
atbilstoši vispārējām interesēm un darbā 
jāievēro neitralitāte, integritāte, atklātība, 
rūpība, godīgums un atbildība, kā arī jāņem 
vērā Parlamenta reputācija; uzsver, ka 
rīcības kodeksā ir definēti interešu konflikti 
un tas, kā deputātiem tie būtu jārisina, un 
tajā ir iekļauti noteikumi par bijušo 
deputātu profesionālo darbību; aicina 
Parlamentu nodrošināt rīcības kodeksa 
pilnīgu ievērošanu, tostarp proaktīvi un 
sistemātiski aicināt bijušos deputātus 
informēt Parlamentu par savu 
profesionālo darbību pēc pilnvaru 
termiņa beigām, un regulāri informēt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 
to, kā deputāti ievēro rīcības kodeksu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Grozījums Nr. 43
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atgādina, ka 2017. gadā 
deputātiem savās finansiālo interešu 
deklarācijās bija sīkāk jāatspoguļo 
5. kategorijas algas grupa; pauž nožēlu 
par to, ka deputātiem joprojām nav 
jāsniedz precīza informācija par 
apmaksātām vai neapmaksātām ārējām 
darbībām, kas rada situāciju, ka daži 
deputāti kā savu ārējo darbību neprecīzi 
norāda “advokāts” vai “konsultāciju 
uzņēmuma īpašnieks”, tādējādi liedzot 
iespēju pārbaudīt, vai šī darbība var radīt 
interešu konfliktu ar viņu parlamentāro 
darbību; aicina Prezidiju atjaunināt 
deklarāciju formātu un nodrošināt, ka EP 
deputāti šajās deklarācijās publicē sīkāku 
informāciju, tādējādi novēršot šādas 
situācijas; šajā sakarībā mudina 
apspriesties ar attiecīgajām dalībvalstu 
iestādēm, lai apmainītos ar paraugpraksi; 
aicina Parlamenta dienestus uzlabot 
deklarāciju uzraudzības un pārbaudes 
mehānismus tā, lai ietvertu vismaz to 
deklarāciju detalizētas pārbaudes, kurās ir 
norādīti salīdzinoši augsti 
blakusienākumi; aicina Prezidiju 
pilnvarot Parlamenta dienestus pieprasīt 
papildu informāciju no deputātiem, ja tas 
nepieciešams pārbaudes nolūkā; turklāt 
aicina priekšsēdētāju nodrošināt, ka 
deputāti ievēro rīcības kodeksā ietvertos 
noteikumus par finansiālo interešu un 
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citu interešu deklarēšanu, tostarp nosakot 
sankcijas deputātiem;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Grozījums Nr. 44
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b ar bažām norāda, ka laikā no 
2012. līdz 2018. gadam ir notikuši vismaz 
24 rīcības kodeksa pārkāpumi, par kuriem 
nav piemērotas sankcijas; uzsver, ka 
gadījumā, ja par pārkāpumiem netiek 
piemērotas pienācīgas sankcijas, deputāti 
ir mazāk motivēti ievērot rīcības kodeksu; 
aicina priekšsēdētāju rūpīgi izvērtēt visus 
iespējamos rīcības kodeksa pārkāpumus 
un vajadzības gadījumā piemērot 
attiecīgajiem deputātiem pienācīgas 
sankcijas;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Grozījums Nr. 45
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. aicina Parlamentu izvērtēt nesen 
pieņemto Direktīvu (ES) 2019/193711 par 
to personu aizsardzību, kuras ziņo par 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, un 
atjaunināt savus iekšējos noteikumus, ar 
kuriem īsteno Civildienesta noteikumu 
22.c pantu;

32. aicina Parlamentu pilnībā pielāgot 
savus Civildienesta noteikumos iekļautos 
iekšējos noteikumus, ņemot vērā nesen 
pieņemto Direktīvu (ES) 2019/19371a par 
to personu aizsardzību, kuras ziņo par 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, cita 
starpā izveidojot drošus kanālus 
ziņošanai; turklāt prasa, lai Parlaments 
garantētu trauksmes cēlējiem tādu pašu 
aizsardzības līmeni kā tiem, kas cietuši no 
aizskaršanas; prasa ģenerālsekretāram 
ieviest obligātu apmācību tiešajiem 
vadītājiem, lai palielinātu Parlamenta 
darbinieku informētību par trauksmes 
cēlēju aizsardzību un pienākumu saskaņā 
ar Civildienesta noteikumiem ziņot par 
nelikumīgām darbībām vai 
administratīvām kļūmēm;

_________________ _________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 
2019/1937 par personu aizsardzību

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 
2019/1937 par to personu aizsardzību, 
kuras ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 
17. lpp.).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Grozījums Nr. 46
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atgādina, ka ar Reglamenta 
11. pantu referentiem, ēnu referentiem un 
komiteju priekšsēdētājiem ir noteikts 
pienākums saistībā ar viņu ziņojumiem 
publicēt informāciju par sanāksmēm, kas 
rīkotas ar interešu pārstāvjiem; ar 
gandarījumu norāda, ka kopš jaunā 
sasaukuma sākuma Parlamenta tīmekļa 
vietnē ir pieejama nepieciešamā 
infrastruktūra, lai deputāti varētu publicēt 
plānotās sanāksmes ar interešu 
pārstāvjiem; aicina sekretariātu izplatīt 
detalizētu informāciju un organizēt 
apmācību, lai palīdzētu deputātu birojiem 
pilnībā ievērot šo pienākumu; pauž nožēlu 
par to, ka pašreizējā infrastruktūrā nav 
paredzēta procedūra, lai deputāti un 
reģistrēti deputātu palīgi varētu sniegt 
ieteikumus par uzlabojumiem, 
pamatojoties uz lietotāju pieredzi; aicina 
Parlamenta dienestus katru gadu izstrādāt 
aptaujas anketu atsauksmēm un 
rezultātus iekļaut ziņojumā par šā 
instrumenta izmantošanu;

46. atgādina, ka ar Reglamenta 
11. pantu referentiem, ēnu referentiem un 
komiteju priekšsēdētājiem ir noteikts 
pienākums saistībā ar viņu ziņojumiem 
publicēt informāciju par sanāksmēm, kas 
rīkotas ar interešu pārstāvjiem; ar 
gandarījumu norāda, ka kopš jaunā 
sasaukuma sākuma Parlamenta tīmekļa 
vietnē ir pieejama nepieciešamā 
infrastruktūra, lai deputāti varētu publicēt 
plānotās sanāksmes ar interešu 
pārstāvjiem; aicina sekretariātu izplatīt 
detalizētu informāciju un organizēt 
apmācību, lai palīdzētu deputātu birojiem 
pilnībā ievērot šo pienākumu; pauž nožēlu 
par to, ka pašreizējā infrastruktūrā nav 
paredzēta procedūra, lai deputāti un 
reģistrēti deputātu palīgi varētu sniegt 
ieteikumus un atgriezenisko saiti par 
uzlabojumiem, pamatojoties uz lietotāju 
pieredzi; atzinīgi vērtē to, ka 
ģenerālsekretārs ir devis norādījumus 
Parlamenta dienestiem sasaistīt šo 
instrumentu ar Pārredzamības reģistru un 
Likumdošanas observatoriju, un atbalsta 
visus centienus vēl vairāk uzlabot šo 
instrumentu, tostarp nodrošinot piekļuvi 
to datu apstrādei, kurus EP deputāti 
Parlamenta tīmekļa vietnes infrastruktūrā 
mašīnlasāmā formātā sniedz par 
sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem, kā 
arī paredzot iespēju sasaistīt sanāksmi ar 
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dalību delegācijā, norādīt, ka sanāksme ir 
notikusi personāla līmenī, sasaistīt 
Parlamenta tīmekļa vietnes ierakstus ar 
paša deputāta tīmekļa vietni un darīt šo 
infrastruktūru pieejamu visās oficiālajās 
Savienības valodās; turklāt aicina 
Parlamentu uzlabot saziņu ar deputātiem 
par referentu, ēnu referentu un komiteju 
priekšsēdētāju pienākumu publicēt 
informāciju par šādām sanāksmēm;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Grozījums Nr. 47
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
72.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72.a atkārtoti norāda, ka koronavīrusa 
krīze ir force majeure situācija, kas ir 
likusi Eiropas Parlamentam atteikties no 
ievērojamas daļas to 12 Strasbūras sesiju, 
kas bija paredzētas Parlamenta 
2020. gada grafikā; uzskata, ka 
koronavīrusa krīzes radītās izmaksas un 
ietekmi uz veselību nevajadzētu palielināt, 
dodoties uz Strasbūru, kas izmaksā dārgi; 
stingri mudina dalībvalstis atkāpties no 
Līguma un neuzstāt uz kompensējošām 
sesijām Strasbūrā;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Grozījums Nr. 48
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

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

Rezolūcijas priekšlikums
72.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72.b atgādina, ka lielākā daļa šī 
Parlamenta deputātu ir atkārtoti pauduši, 
ka ikmēneša došanās no Briseles uz 
Strasbūru rada pārmērīgas finanšu 
izmaksas un ar vidi saistītas izmaksas, 
kuras nav iespējams pamatot balsotājiem 
un nodokļu maksātājiem; mudina 
dalībvalstis novērtēt, vai pienākums 
noturēt 12 Parlamenta sesijas gadā citā 
darba vietā arī turpmāk ir izpildāms, 
ņemot vērā finanšu un veselības aspektu 
globālajā kontekstā, kas ir mainījies;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Grozījums Nr. 49
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Rezolūcijas priekšlikums
107. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107. atzīst Parlamenta pilnīgas 
neiecietības politiku pret aizskarošu 
izturēšanos jebkurā līmenī, tostarp 
deputātu, darbinieku un reģistrētu deputātu 
palīgu vidū, un pasākumus, kas ieviesti, lai 
novērstu aizskarošu izturēšanos darba 
vietā, jo īpaši Prezidija 2018. gada 
12. martā pieņemto atjaunināto ceļvedi 
tādu preventīvu un agrīnā atbalsta 
pasākumu pielāgošanai, kas paredzēti, lai 
risinātu konfliktus un aizskaršanas 
gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem 
deputātu palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārējo revīziju, konfidenciālo 
konsultantu tīkla un mediatora funkcijas 
izveidi un atklātas uzklausīšanas rīkošanu, 
piesaistot ekspertus, kuri strādā ar 
aizskarošas izturēšanās darba vietā 
jautājumiem; norāda, ka ārējās revīzijas 
rezultāti tika gaidīti 2018. gada novembra 
sākumā, un prasa tos nekavējoties paziņot, 
tiklīdz tie būs pieejami; aicina paskaidrot 
šādu kavēšanos, atzinīgi vērtē to, ka dažas 
grupas ir stingri mudinājušas savus 
deputātus piedalīties apmācībās par 
cieņpilnu izturēšanos darbā, lai rādītu 
piemēru, un prasa nodrošināt apmācību 
deputātiem un darbiniekiem; sagaida, ka 
ceļvedis tiks pilnībā un pārredzami 
īstenots; tomēr aicina Parlamentu ņemt 
vērā to, ka Parlamenta iekšienē ir maz 

107. atzīst Parlamenta pilnīgas 
neiecietības politiku pret aizskarošu 
izturēšanos jebkurā līmenī, tostarp 
deputātu, darbinieku un reģistrētu deputātu 
palīgu vidū, un pasākumus, kas ieviesti, lai 
novērstu aizskarošu izturēšanos darba 
vietā, jo īpaši Prezidija 2018. gada 
12. martā pieņemto atjaunināto ceļvedi 
tādu preventīvu un agrīnā atbalsta 
pasākumu pielāgošanai, kas paredzēti, lai 
risinātu konfliktus un aizskaršanas 
gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem 
deputātu palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārējo revīziju, konfidenciālo 
konsultantu tīkla un mediatora funkcijas 
izveidi un atklātas uzklausīšanas rīkošanu, 
piesaistot ekspertus, kuri strādā ar 
aizskarošas izturēšanās darba vietā 
jautājumiem; norāda, ka ārējās revīzijas 
rezultāti tika gaidīti 2018. gada novembra 
sākumā, un prasa tos nekavējoties paziņot, 
tiklīdz tie būs pieejami; aicina paskaidrot 
šādu kavēšanos, atzinīgi vērtē to, ka dažas 
grupas ir stingri mudinājušas savus 
deputātus piedalīties apmācībās par 
cieņpilnu izturēšanos darbā, lai rādītu 
piemēru, un prasa nodrošināt apmācību 
deputātiem un darbiniekiem; sagaida, ka 
ceļvedis tiks pilnībā un pārredzami 
īstenots;
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aizskarošas izturēšanās gadījumu, un 
attiecīgi ierobežot koncentrēšanos uz šo 
jautājumu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Grozījums Nr. 50
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

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 uzsver to, ka koronavīrusa krīze ir 
likusi pieņemt lēmumus, kuriem ir tieša 
ietekme uz Eiropas Parlamenta 
darbiniekiem, tostarp apakšuzņēmējiem 
un ārštata darbiniekiem; šajā sakarībā 
cita starpā norāda uz lēmumu slēgt 
Eiropas vēstures namu, ekspozīcijas 
“Europa Experience” un ES vietējos 
birojus, kā arī uz izmaiņām ārštata tulku 
un uzkopšanas un ēdināšanas jomas 
darbinieku situācijā; atzīst, ka pašreizējos 
ar Covid-19 izplatīšanos saistītajos 
apstākļos lēmumi iestādēm, tostarp 
Parlamentam, ir jāpieņem ātri un bez 
birokrātijas, lai nepieļautu plašāku vīrusa 
izplatību un garantētu sava personāla 
drošību; tomēr aicina Parlamentu katrā 
lēmumā ievērot sociālos pienākumus, 
izvairīties no jebkādām ienākumu 
izmaiņām vai kompensēt tās un darīt visu 
iespējamo, lai nepieļautu Parlamenta 
telpās strādājošo cilvēku atlaišanu 
koronavīrusa dēļ;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Grozījums Nr. 51
Daniel Freund
Verts/ALE grupas vārdā
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

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 vērš uzmanību uz situāciju, kādā 
atrodas deputātu, politisko grupu un 
Eiropas Parlamenta praktikanti, kuri ir 
ieradušies vienā no Eiropas Parlamenta 
darba vietām, lai papildinātu savu 
profesionālo pieredzi Savienības 
struktūrās, bet kuri nevar pilnībā izmantot 
šo iespēju, jo pašreizējā krīze to 
ievērojami ierobežo; uzsver, ka Padome 
un Komisija piedāvā praktikantiem 
iespēju saglabāt savus ienākumus 
pašreizējā līguma periodā un atsākt praksi 
ar jaunu līgumu pēc vasaras beigām; 
attiecīgi aicina Parlamentu, tā deputātus 
un politiskās grupas piedāvāt šo pašu 
iespēju;
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