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28.4.2015 A8-0144/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt 
paraugam, jo īpaši pieliekot īpašas pūles 
attiecībā uz tā budžeta apmēra un 
izdevumu pieauguma līmeĦa noteikšanu 
salīdzinājumā ar 2015. gadu; uzsver, ka 
2016. gada budžeta pamatam jābūt 
reālistiskam un jāatbilst budžeta disciplīnas 
un pareizas finanšu pārvaldības principiem; 

6. uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt 
paraugam, jo īpaši pieliekot īpašas pūles 
attiecībā uz tā budžeta apmēra noteikšanu 
un izdevumu līmeĦa nepalielināšanu 
salīdzinājumā ar 2015. gadu; uzsver, ka 
2016. gada budžeta pamatam jābūt 
reālistiskam un jāatbilst budžeta disciplīnas 
un pareizas finanšu pārvaldības principiem; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver — lai dotu iespēju visiem 
Parlamenta deputātiem pildīt viĦu 
pilnvaras un nodrošinātu Parlamenta spēju 
īstenot visas tā pilnvaras, būtu jānodrošina 
pietiekams resursu apmērs; uzsver, ka tāmē 
ir jāietver tiesību aktos paredzētie un 
obligātie izdevumi, kas būs vajadzīgi 
2016. gadā; 

8. uzsver — lai dotu iespēju visiem 
Parlamenta deputātiem pildīt viĦu 
pilnvaras un nodrošinātu Parlamenta spēju 
īstenot visas tā pilnvaras, būtu jānodrošina 
pietiekams resursu apmērs, taču uzskata, 
ka nebūtu pareizi palielināt 
parlamentārās palīdzības piemaksu; 
uzsver, ka tāmē ir jāietver tiesību aktos 
paredzētie un obligātie izdevumi, kas būs 
vajadzīgi 2016. gadā; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a pauž nožēlu par milzīgo finansējuma 
palielinājumu Eiropas politiskajām 
partijām un fondiem; uzskata, ka šī 
budžeta pozīcija nav vis prioritāte, bet gan 
tikai veids, kā tiek izšėiesti ES nodokĜu 
maksātāju līdzekĜi; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzskata, ka Parlamenta budžeta 
izdevumu kopējais pieaugums 2016. gadā 
salīdzinājumā ar 2015. gadu būtu 

jānosaka, izmantojot šādus divus 
faktorus: 

10. uzskata, ka nav nepieciešams 
palielināt Parlamenta budžeta izdevumu 
apmēru 2016. gadā salīdzinājumā ar 
2015. gadu; 

i) tekošo izdevumu pieauguma līmeni, kas 
nedrīkst pārsniegt 1,6 %; 

 

ii) to ārkārtas izdevumu līmeni, kuri 
2016. gadā būs nepieciešami Eiropas 
Parlamenta ēku drošības un kiberdrošības 
pastiprināšanai Briselē un kuru 
maksimālais apmērs būs EUR 15 miljoni; 

 

uzsver, ka šajā nolūkā ir nepieciešams 
ietaupīt līdzekĜus citās jomās; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. nosaka, ka Parlamenta 2016. gada 
tekošo/ darbības izdevumu apmērs būs 
EUR 1 823 648 600, kas ir par 1,6 % 
vairāk nekā 2015. gada budžetā, un kā 
izĦēmumu pievieno tāmes projektam 
ārkārtas izdevumus EUR 15 miljonu 
apmērā, kas 2016. gada budžetā pieprasīti, 
lai pastiprinātu drošību Parlamenta ēkās 
Briselē, kā arī Parlamenta kiberdrošību; 

12. nosaka, ka Parlamenta 2016. gada 
izdevumu apmērs būs EUR 1 794 929 112, 
kas atbilst 2015. gada budžetam, un 
uzskata, ka ārkārtas izdevumi 
EUR 15 miljonu apmērā, kas 2016. gada 
budžetā pieprasīti, lai pastiprinātu drošību 
Parlamenta ēkās Briselē, kā arī Parlamenta 
kiberdrošību, būtu jārod no ietaupījumiem 
citās budžeta pozīcijās; 

Or. en 



 

AM\1059522LV.doc  PE555.200v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
28.4.2015 A8-0144/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzskata, ka Parlamentā ir jāiekārto 
modernas, ārkārtīgi efektīvi izmantojamas 
darba telpas deputātiem un personālam; 

20. uzskata, ka Parlamentā ir jāiekārto 
modernas, ārkārtīgi efektīvi izmantojamas 
darba telpas deputātiem un personālam; 
tomēr aicina nepieĦemt nevajadzīgu un 
dārgu lēmumu, pirms nav veikta 
padziĜināta izmaksu efektivitātes analīze; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. aicina ăenerālsekretāru ziĦot Budžeta 
komitejai par 2014. gadā notikušo 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦas 
novērtēšanu, kā arī vispārējai sabiedrībai 
paredzētu Parlamenta komunikācijas 
pasākumu efektivitāti; 

28. aicina ăenerālsekretāru ziĦot Budžeta 
komitejai par 2014. gadā notikušo 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦas 
novērtēšanu, kā arī vispārējai sabiedrībai 
paredzētu Parlamenta komunikācijas 
pasākumu efektivitāti; atgādina par bažām 
attiecībā uz publisku līdzekĜu 
izmantošanu šādu propagandas kampaĦu 
īstenošanā; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. prasa Prezidijam nodrošināt pirmo 
Eiropas Jaunatnes dienu neatkarīgu 
novērtēšanu, pirms tiek rīkots otrs 
pasākums; 

30. prasa Prezidijam nodrošināt pirmo un 
dārgo Eiropas Jaunatnes dienu neatkarīgu 
novērtēšanu, pirms tiek rīkots otrs 
pasākums; 
 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. Ħem vērā, ka 2016. gadā ir paredzēta 
Eiropas vēstures nama atklāšana; prasa, 
lai ăenerālsekretārs savlaicīgi pirms 
Parlamenta lasījuma 2015. gada rudenī 
iesniegtu atjauninātu budžeta plānu par 
darbības izdevumiem, kas paredzēti 
nākamajos piecos gados pēc Eiropas 
vēstures nama atklāšanas, tostarp 
Komisijas līdzdalību; atgādina, ka 
Savienības 2014. gada budžeta III iedaĜā 
tika izveidota jauna budžeta pozīcija 
16 03 04 „Eiropas vēstures nams”, kas 
bija paredzēta Komisijas ieguldījumam 
Eiropas vēstures nama darbības izdevumu 
segšanā; 

31. uzskata, ka Eiropas vēstures nams nav 
vajadzīgs, Ħemot vērā to, ka ir 
Parlamentarium, kurā jau ir īpaša 
Eiropas integrācijas vēsturei veltīta 
sadaĜa; tādēĜ aicina ăenerālsekretāru 
Ħemt vērā alternatīvus risinājumus 
attiecībā uz Eastman ēku un atteikties no 
Eiropas vēstures nama projekta; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atzinīgi vērtē priekšlikumu pastiprināt 
Parlamenta komiteju sekretariātus, lai 
nodrošinātu deputātiem nepieciešamo 
atbalstu pārbaudes pienākumu veikšanā, 
īpašu uzmanību pievēršot tām Parlamenta 
komitejām, kuru pārziĦā pašlaik ir vai 
turpmāk gaidāms vislielākais īstenošanas 
un deleăēto aktu skaits; 

35. atzinīgi vērtē priekšlikumu pastiprināt 
Parlamenta komiteju sekretariātus, lai 
nodrošinātu deputātiem nepieciešamo 
atbalstu pārbaudes pienākumu veikšanā, 
īpašu uzmanību pievēršot tām Parlamenta 
komitejām, kuru pārziĦā pašlaik ir vai 
turpmāk gaidāms vislielākais īstenošanas 
un deleăēto aktu skaits; uzsver, ka 

darbinieku skaita palielināšana jebkurā 
gadījumā būtu jāveic tikai ar pārcelšanu; 

Or. en 

 
 


