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Grozījums Nr. 8
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
2019/2057(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž dziļas bažas par Eiropas 
plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju 
attiecībā uz Savienības prezidentvalsts 
pienākumus pildošo dalībvalstu 
korporatīvo sponsorēšanu un pievienojas 
Savienības pilsoņu un deputātu paustajām 
bažām šajā jautājumā; atzīst, ka no 
dalībvalstīm tiek sagaidīts, lai tās pašas 
finansētu savu prezidentūras darbību, un 
pauž nožēlu, ka pēdējo gadu laikā par 
ierastu praksi ir kļuvusi korporatīvās 
sponsorēšanas izmantošana, lai segtu daļu 
no izdevumiem, kas šajā saistībā radušies; 
pauž nopietnas bažas par risku zaudēt ES 
pilsoņu uzticību Savienībai, tās iestādēm 
un jo īpaši Padomei, kuru reputācijai varētu 
tikt nodarīts kaitējums šīs prakses dēļ; 
pilnībā atbalsta Ombuda novērtējumu un 
ieteikumu9 Padomei sniegt dalībvalstīm 
norādījumus šajā jautājumā; turklāt stingri 
iesaka Padomei paredzēt prezidentūru 
iekļaušanu budžetā; prasa, lai Padome par 
šīm bažām informētu dalībvalstis, jo īpaši 
pašreizējās trīs prezidentvalstis;

23. pauž dziļas bažas par Eiropas 
plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju 
attiecībā uz Padomes prezidentvalsts 
pienākumus pildošo dalībvalstu 
korporatīvo sponsorēšanu un pievienojas 
Savienības pilsoņu un Eiropas Parlamenta 
deputātu paustajām bažām šajā jautājumā; 
atzīst, ka no dalībvalstīm tiek sagaidīts, lai 
tās pašas finansētu savu prezidentūras 
darbību, un pauž nožēlu, ka pēdējo gadu 
laikā par ierastu praksi ir kļuvusi 
korporatīvās sponsorēšanas izmantošana, 
lai segtu daļu no izdevumiem, kas šajā 
saistībā radušies; pauž nopietnas bažas par 
risku zaudēt ES pilsoņu uzticību 
Savienībai, tās iestādēm un jo īpaši 
Padomei, kuru reputācijai varētu tikt 
nodarīts kaitējums šīs prakses dēļ; norāda 
uz Padomes apgalvojumu par to, ka 
sponsorēšanas jautājums ir vienīgi tās 
dalībvalsts atbildībā, kura ir 
prezidentvalsts; tāpat kā Ombuds uzskata, 
ka sabiedrība nenošķir Padomes 
prezidentūru un dalībvalsti, kas ir 
prezidentvalsts; pilnībā atbalsta Ombuda 
novērtējumu un ieteikumu9 Padomei sniegt 
dalībvalstīm norādījumus šajā jautājumā; 
turklāt stingri iesaka Padomei paredzēt 
prezidentūru iekļaušanu budžetā; prasa, lai 
Padome par šīm bažām informētu 
dalībvalstis, jo īpaši pašreizējās trīs 
prezidentvalstis, rūpīgi ņemtu vērā šos 
ieteikumus un ziņotu par to Parlamentam;
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_________________ _________________
9 Eiropas Ombuda ieteikums lietā 
1069/2019/MIG par Eiropas Savienības 
Padomes prezidentūras sponsorēšanu.

9 Eiropas Ombuda ieteikums lietā 
1069/2019/MIG par Eiropas Savienības 
Padomes prezidentūras sponsorēšanu.
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Grozījums Nr. 9
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
2019/2057(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. pauž dziļas bažas par pašreizējo 
praksi, kad Padomes prezidentvalstis 
sponsorē privāti uzņēmumi; atgādina 
Ombuda 2020. gada 6. janvāra ieteikumu 
sniegt norādījumus par Padomes 
prezidentvalstu sponsorēšanu, lai 
mazinātu Savienības reputācijas 
apdraudējumu; norāda uz Padomes 
apgalvojumu par to, ka sponsorēšanas 
jautājums ir vienīgi tās dalībvalsts 
valdības atbildībā, kura ir prezidentvalsts; 
tāpat kā Ombuds uzskata, ka sabiedrība 
nenošķir Padomes prezidentūru un 
dalībvalsti, kas ir prezidentvalsts; prasa 
Padomei rūpīgi ņemt vērā šos ieteikumus 
un ziņot par to Parlamentam;

svītrots

Or. en


