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21.10.2015 A8-0298/1 

Grozījums Nr.  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka Savienība patlaban saskaras 

ar vairākām nopietnām ārkārtas situācijām, 

īpaši ar nepieredzēta apmēra migrācijas un 

bēgļu krīzi; pauž pārliecību, ka ārkārtējas 

steidzamības un prioritārā kārtā Savienības 

budžetā ir jārod finanšu resursi, kas atbilstu 

politiskajiem izaicinājumiem un dotu 

iespēju Savienībai panākt rezultātus un 

efektīvi reaģēt uz šīm krīzēm; apzinās, ka 

migrācijas un bēgļu krīzi nevar atrisināt ar 

finanšu resursiem vien un ka ir 

nepieciešama visaptveroša pieeja gan 

attiecībā uz tās iekšējo, gan ārējo 

dimensiju; uzskata, ka ārkārtas situācija 

prasa ārkārtas pasākumus un ir 

nepieciešama stingra politiska apņemšanās 

nodrošināt šim mērķim jaunas 

apropriācijas; 

2. uzsver, ka Savienība patlaban saskaras 

ar vairākām nopietnām ārkārtas situācijām, 

īpaši ar nepieredzēta apmēra migrācijas un 

bēgļu krīzi; pauž pārliecību, ka ārkārtējas 

steidzamības un prioritārā kārtā Savienības 

budžetā ir jārod finanšu resursi, kas atbilstu 

politiskajiem izaicinājumiem un dotu 

iespēju Savienībai panākt rezultātus un 

efektīvi reaģēt uz šīm krīzēm; apzinās, ka 

migrācijas un bēgļu krīzi nevar atrisināt ar 

finanšu resursiem vien un ka ir 

nepieciešama visaptveroša pieeja gan 

attiecībā uz tās iekšējo, gan ārējo 

dimensiju; uzskata, ka ārkārtas situācija 

prasa ārkārtas pasākumus un ir 

nepieciešama stingra politiska apņemšanās 

nodrošināt šim mērķim jaunas 

apropriācijas; šajā sakarībā uzsver, ka ES 

budžeta pamatā ir solidaritātes princips; 

pauž bažas par to, ka bēgļu krīzes laikā, 

šķiet, ne visās dalībvalstīs solidaritāte 

izpaužas vienādi; aicina Komisiju nākt 

klajā ar priekšlikumu par to, kā ar ES 

budžetu var rosināt dalībvalstis ieņemt 

līdzsvarotāku pieeju solidaritātei; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Grozījums Nr.  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. atgādina, ka budžeta projektā bija 

paredzēti palielinājumi drošības un 

migrācijas jomā, tostarp EUR 150 miljonu 

vērta programma, lai pārceltu 

40 000 personas, kurām nepieciešama 

starptautiska aizsardzība, kā rezultātā 

Komisija pārsniedza šīs izdevumu 

kategorijas maksimālo apjomu par EUR 

124 miljoniem un ierosināja attiecīgā 

apmērā izmantot elastības instrumentu; 

atzinīgi vērtē to, ka Padome ir piekritusi 

šim nolūkam izmantot elastības 

instrumentu; tomēr norāda, ka ir 

nepieciešams ilgtermiņa finanšu plāns 

migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai, un 

uzskata, ka arī šim jautājumam ir 

jāpievēršas, pārskatot DFS; 

31. atgādina, ka budžeta projektā bija 

paredzēti palielinājumi drošības un 

migrācijas jomā, tostarp EUR 150 miljonu 

vērta programma, lai pārceltu 

40 000 personas, kurām nepieciešama 

starptautiska aizsardzība, kā rezultātā 

Komisija pārsniedza šīs izdevumu 

kategorijas maksimālo apjomu par EUR 

124 miljoniem un ierosināja attiecīgā 

apmērā izmantot elastības instrumentu; 

atzinīgi vērtē to, ka Padome ir piekritusi 

šim nolūkam izmantot elastības 

instrumentu; tomēr norāda, ka ir 

nepieciešams ilgtermiņa finanšu plāns 

migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai, 

tostarp jāizveido Meklēšanas un 

glābšanas fonds, un uzskata, ka arī šim 

jautājumam ir jāpievēršas, pārskatot DFS; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Grozījums Nr.  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. atkārtoti norāda — lai nodrošinātu 

deputātiem pienācīgu atbalstu parlamentāro 

darbību veikšanā, ir nepieciešams rast 

jaunu līdzsvaru starp reģistrēto deputātu 

palīgu un vietējo palīgu skaitu; pieņem 

zināšanai, ka ģenerālsekretārs šī mērķa 

sasniegšanai ir iesniedzis Prezidijam 

priekšlikumu; pauž nožēlu, ka Prezidijs 

joprojām nav pieņēmis lēmumu šajā 

jautājumā; uzskata, ka, piemērojot 

patlaban spēkā esošo noteikumu pārskatīto 

versiju, būtu jāievēro pārejas periods; 

sagaida, ka galīgais lēmums stāsies spēkā 

ne vēlāk kā 2016. gada jūlijā, kad beidzas 

pārejas periods; 

90. norāda, ka jaunie noteikumi par 

parlamentāro palīdzību pašlaik tiek 

gatavoti; atkārtoti norāda — lai 

nodrošinātu deputātiem pienācīgu atbalstu 

parlamentāro darbību veikšanā, ir 

nepieciešams rast jaunu līdzsvaru starp 

reģistrēto deputātu palīgu un vietējo palīgu 

skaitu; tādēļ prasa, lai ģenerālsekretārs 

līdz 2015. gada beigām iesniedz 

Prezidijam priekšlikumu lēmumam, kurā 

cita starpā būtu skarti šādi jautājumi:  

 – vietējo palīgu skaita ierobežošana 

katram deputātam, vienlaikus ievērojot 

īpašus nosacījumus deputātu pilnvaru 

īstenošanai dažādās dalībvalstīs; 

 – regulēta piemaksas sadale starp 

vietējiem un reģistrētajiem deputātu 

palīgiem; 

 – pašreizējās atalgojuma ierobežošanas 

sistēmas reforma attiecībā uz vietējo 

palīdzību nolūkā ilgtermiņā nonākt līdz 

principam „vienāda samaksa par vienādu 

darbu”; 

 – minimālās algas un maksimālās robežas 

ieviešana attiecībā uz vietējo palīgu 
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atalgojumu dažādās dalībvalstīs; 

 – Parlamenta reģistrēto deputātu palīgu 

statusa attiecināšana uz valstu delegāciju 

pašreizējiem darbiniekiem; 

 prasa ģenerālsekretāram veikt visus 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka praktikantiem, kas strādā pie 

deputātiem, ir tiesības uz stipendiju, ar 

kuru var izdzīvot, un uz sociālo 

aizsardzību un ka minēto noteikumu 

īstenošanu kontrolē Parlamenta dienesti; 

aicina ģenerālsekretāru ieviest obligātas 

mācības par respektu un cieņu deputātu 

un viņu palīgu darbā; uzskata, ka, 

piemērojot patlaban spēkā esošo 

noteikumu pārskatīto versiju, būtu jāievēro 

pārejas periods; aicina ģenerālsekretāru 

un Prezidiju iesniegt Budžeta komitejai 

ziņojumu par rezultātā izstrādātajiem 

pārskatītajiem noteikumiem pēc iespējas 

drīz un ne vēlāk kā līdz 2016. gada 

februāris, lai varētu laicīgi sagatavot 

Parlamenta 2017. finanšu gada tāmi; 

sagaida, ka galīgais lēmums stāsies spēkā 

ne vēlāk kā 2016. gada jūlijā; 

Or. en 

 

 


