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7.5.2020 A9-0078/2

Grozījums Nr. 2
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja
2019/2060(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzīmē, ka 2018. gadā oficiālā 
kārtībā ir ziņots par vienu iespējamu 
aizskarošas izturēšanās gadījumu 
(Civildienesta noteikumu 24. pants un 
12. panta 1. punkts Komitejas lēmumā par 
pasākumiem, ar ko nepieļaut aizskarošu 
izturēšanos); atgādina, ka ir noslēdzies 
administratīvās pārbaudes process un 
vainīgajai personai ir piemērots 
disciplinārsods; ņem vērā, ka 2018. gadā 
septiņos trauksmes celšanas ziņojumos ir 
minēti vēl trīs iespējami aizskarošas 
izturēšanās gadījumi, kas cits ar citu ir 
zināmā mērā saistīti; ņem vērā, ka sākās 
divu administratīvās pārbaudes procesu 
īstenošana un ka 2019. gada janvārī lietas 
tika nodotas OLAF;

3. atzīmē, ka 2018. gadā oficiālā 
kārtībā ir ziņots par vienu iespējamu 
aizskarošas izturēšanās gadījumu 
(Civildienesta noteikumu 24. pants un 
12. panta 1. punkts Komitejas lēmumā par 
pasākumiem, ar ko nepieļaut aizskarošu 
izturēšanos); atgādina, ka ir noslēdzies 
administratīvās pārbaudes process un 
vainīgajai personai ir piemērots minimāls 
disciplinārsods, kaut gan visas 
pārsūdzības iespējas vēl nav izsmeltas; 
ņem vērā, ka 2018. gadā septiņos 
trauksmes celšanas ziņojumos ir minēti vēl 
trīs iespējami aizskarošas izturēšanās 
gadījumi, kas cits ar citu ir zināmā mērā 
saistīti; ņem vērā, ka sākās divu 
administratīvās pārbaudes procesu 
īstenošana un ka 2019. gada janvārī lietas 
tika nodotas OLAF;
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7.5.2020 A9-0078/4

Grozījums Nr. 4
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja
2019/2060(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atzīmē, ka ir veikti pasākumi, lai 
efektīvāka kļūtu pret aizskarošu 
izturēšanos vērstā politika, piemēram, 
mācības par konkrētiem tematiem, 
konfidenciālo konsultantu tīkla veidošanās 
un ārējā konsultanta nodrošināta regulāra 
uzraudzība; atzīmē, ka tiek apsvērta iespēja 
pārskatīt spēkā esošo lēmumu, kas 
pieņemts pret aizskarošu izturēšanos, un 
tas tiek darīts tāpēc, lai panāktu 
veiksmīgāku sinerģiju ar citiem 
attiecīgajiem noteikumiem, piemēram, par 
trauksmes celšanu; atzīmē, ka tiek rīkoti 
ētikas un integritātes kursi, kas ir obligāti 
visiem darbiniekiem un sniedz informāciju 
par uzvedības standartiem darbavietā, cita 
starpā arī par to, ko nozīmē aizskaroša 
izturēšanās un kā tādā gadījumā rīkoties; 
pauž dziļu nožēlu, ka ar visiem šiem 
pasākumiem nav izdevies nepieļaut 
attiecīgos aizskarošas izturēšanās 
gadījumus un aizsargāt tos, kas no šādas 
izturēšanās cietuši; atgādina Komitejai, ka 
tai pēc pašas iniciatīvas steidzami ir 
jānodrošina faktiska cietušo un trauksmes 
cēlēju aizsardzība (cita starpā arī pret 
draudiem, šantāžu un kukuļošanas 
mēģinājumiem) un ka tai jābūt vienai no 
galvenajām šādu pasākumu prioritātēm; 
aicina Komiteju nostiprināt un uzlabot 
pasākumus, ko tā līdz šim ir veikusi, un kā 

32. atzīmē, ka ir veikti pasākumi, lai 
efektīvāka kļūtu pret aizskarošu 
izturēšanos vērstā politika, piemēram, 
mācības par konkrētiem tematiem, 
konfidenciālo konsultantu tīkla veidošanās 
un ārējā konsultanta nodrošināta regulāra 
uzraudzība; atzīmē, ka tiek apsvērta iespēja 
pārskatīt spēkā esošo lēmumu, kas 
pieņemts pret aizskarošu izturēšanos, un 
tas tiek darīts tāpēc, lai panāktu 
veiksmīgāku sinerģiju ar citiem 
attiecīgajiem noteikumiem, piemēram, par 
trauksmes celšanu; atzīmē, ka tiek rīkoti 
ētikas un integritātes kursi, kas ir obligāti 
visiem darbiniekiem un sniedz informāciju 
par uzvedības standartiem darbavietā, cita 
starpā arī par to, ko nozīmē aizskaroša 
izturēšanās un kā tādā gadījumā rīkoties; 
pauž dziļu nožēlu, ka ar visiem šiem 
pasākumiem nav izdevies nepieļaut 
attiecīgos aizskarošas izturēšanās 
gadījumus un aizsargāt tos, kas no šādas 
izturēšanās cietuši; atgādina Komitejai, ka 
tai pēc pašas iniciatīvas steidzami ir 
jānodrošina faktiska visu cietušo un 
trauksmes cēlēju aizsardzība (cita starpā arī 
pret draudiem, šantāžu un kukuļošanas 
mēģinājumiem) un ka tai jābūt vienai no 
galvenajām šādu pasākumu prioritātēm; 
aicina Komiteju nostiprināt un uzlabot 
pasākumus, ko tā līdz šim ir veikusi, un kā 



AM\1204658LV.docx PE647.615v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

svarīgāko nodrošināt cietušo efektīvu 
aizsardzību; prasa Komitejai par šajā ziņā 
padarīto ziņot Parlamenta Budžeta 
kontroles komitejai;

svarīgāko nodrošināt visu cietušo efektīvu 
aizsardzību; prasa Komitejai par šajā ziņā 
padarīto ziņot Parlamenta Budžeta 
kontroles komitejai;
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7.5.2020 A9-0078/5

Grozījums Nr. 5
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja
2019/2060(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
publiski ir pausti pārmetumi saistībā ar 
Komitejas jaunā ģenerālsekretāra amatā 
iecelšanas kārtību; ņem vērā argumentus, 
ko ģenerālsekretārs ir izklāstījis, atbildot uz 
Parlamenta jautājumiem saistībā ar 
2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; 
uzsver — liela nozīme ir tam, lai būtu 
nodrošināts, ka visā procedūras norises 
laikā ir panākta pilnīga pārredzamība 
pilnīgi visos posmos bez izņēmuma 
(publicēšana, atlase, iecelšana un stāšanās 
amatā), kā tas ir noteikts gan Komitejas 
Reglamentā, gan Civildienesta noteikumos, 
tā nepieļaujot, ka ir apdraudēta ne vien 
pašas Komitejas, bet arī visu Savienības 
iestāžu reputācija;

39. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
publiski ir pausti pārmetumi saistībā ar 
Komitejas jaunā ģenerālsekretāra amatā 
iecelšanas kārtību; ņem vērā argumentus, 
ko ģenerālsekretārs ir izklāstījis, atbildot uz 
Parlamenta jautājumiem saistībā ar 
2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; 
uzsver — liela nozīme ir tam, lai būtu 
nodrošināts, ka visā procedūras norises 
laikā ir panākta pilnīga pārredzamība 
pilnīgi visos posmos bez izņēmuma 
(publicēšana, atlase, iecelšana un stāšanās 
amatā), kā tas ir noteikts gan Komitejas 
Reglamentā, gan Civildienesta noteikumos, 
tā nodrošinot minētā reglamenta un 
noteikumu ievērošanu un nepieļaujot, ka 
ir apdraudēta ne vien pašas Komitejas, bet 
arī visu Savienības iestāžu reputācija;
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7.5.2020 A9-0078/6

Grozījums Nr. 6
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja
2019/2060(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. atzinīgi vērtē to, ka gada 
ietaupījumu summa ir 11,8 miljoni EUR 
attiecībā uz infrastruktūru un 
0,72 miljoni EUR attiecībā uz nomas, 
ekspluatācijas, plaša patēriņa preču un 
personāla izdevumiem, jo abas komitejas 
šajās jomās izmanto kopīgus resursus; 
atzinīgi vērtē arī to, ka, pateicoties abu 
komiteju sadarbībai, gadā ietaupīto budžeta 
līdzekļu summa attiecībā uz IT abām 
komitejām ir aptuveni 5 miljoni EUR; 
atzīmē, ka vēl viens nepārprotamas 
sinerģijas piemērs ir rodams sadarbībā ar 
Parlamentu — šāda sadarbība nodrošina 
ietaupījumus 3,3 miljonu EUR apmērā 
(2016. gada algu līmenī) saistībā ar 
personāla izmaksām, jo Komitejas 
izmanto Eiropas Parlamenta Izpētes 
dienesta pakalpojumus (tādēļ 
36 Komitejas štata vietas tika pārvietotas 
uz EPRS);

50. atzinīgi vērtē to, ka gada 
ietaupījumu summa ir 11,8 miljoni EUR 
attiecībā uz infrastruktūru un 
0,72 miljoni EUR attiecībā uz nomas, 
ekspluatācijas, plaša patēriņa preču un 
personāla izdevumiem, jo abas komitejas 
šajās jomās izmanto kopīgus resursus; 
atzinīgi vērtē arī to, ka, pateicoties abu 
komiteju sadarbībai, gadā ietaupīto budžeta 
līdzekļu summa attiecībā uz IT abām 
komitejām ir aptuveni 5 miljoni EUR;
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7.5.2020 A9-0078/7

Grozījums Nr. 7
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja
2019/2060(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
66. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

66. atzīmē, ka Komiteja vēlas uzlabot 
savas darba metodes un tādēļ sistēmu, 
saskaņā ar kuru Komitejas locekļiem sava 
klātbūtne sanāksmēs ir jāapliecina, 
parakstoties vienreiz, mainīt uz sistēmu, 
saskaņā ar kuru ir jāparakstās divreiz — 
vienreiz sanāksmes sākumā un otrreiz 
sanāksmes noslēgumā; atzīmē, ka 
Komiteja vēl sīkāk analizēs attiecīgo 
praksi un pieredzi, kas saistībā ar dalības 
reģistrēšanu ir Parlamentā un citās ES 
iestādēs un struktūrās, un izvēlēsies labākās 
prakses piemērus salīdzinošai vērtēšanai; 
prasa, lai Komiteja savā nākamajā gada 
darbības pārskatā ziņotu par to, ko ir 
izdevies sasniegt;

66. atzīmē, ka Komiteja nav iecerējusi 
sistēmu, saskaņā ar kuru Komitejas 
locekļiem sava klātbūtne sanāksmēs ir 
jāapliecina, parakstoties vienreiz, mainīt uz 
sistēmu, saskaņā ar kuru ir jāparakstās 
divreiz — vienreiz sanāksmes sākumā un 
otrreiz sanāksmes noslēgumā; prasa 
Komitejai savu darba metožu uzlabošanas 
nolūkā vēl sīkāk analizēt attiecīgo praksi 
un pieredzi, kas saistībā ar dalības 
reģistrēšanu ir Parlamentā un citās ES 
iestādēs un struktūrās, un izvēlēties labākās 
prakses piemērus salīdzinošai vērtēšanai; 
prasa, lai Komiteja savā nākamajā gada 
darbības pārskatā ziņotu par to, ko ir 
izdevies sasniegt;
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