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21.10.2015 A8-0298/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. tādēļ vēlreiz uzsver, ka iebilst pret 

aģentūrām paredzēta pārdales fonda 

koncepciju, bet atkārtoti apstiprina 

gatavību atbrīvot štata vietas, panākot 

aģentūrās efektivitātes radītus ietaupījumus 

ar lielākas administratīvās sadarbības 

palīdzību vai pat — attiecīgā gadījumā — 

analizējot apvienošanās iespējas, kā arī 

apvienojot noteiktas funkcijas ar Komisiju 

vai kādu citu aģentūru; 

61. atzinīgi vērtē aģentūrām paredzēta 

pārdales fonda koncepciju un mudina 

izmantot to, kad vien iespējams; atkārtoti 

apstiprina gatavību samazināt štata vietu 

skaitu, panākot aģentūrās efektivitātes 

radītus ietaupījumus ar lielākas 

administratīvās sadarbības palīdzību vai 

pat — attiecīgā gadījumā — analizējot 

apvienošanās iespējas, kā arī apvienojot 

noteiktas funkcijas ar Komisiju vai kādu 

citu aģentūru; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

75.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 75.a pauž nožēlu par publiskā 

finansējuma palielinājumu Eiropas 

līmeņa politiskajām partijām (no 

EUR 10 339 866 (2008. gadā) līdz 

EUR 31 400 000 (2016. gadā)) un Eiropas 

līmeņa politiskajiem fondiem (no 

EUR 4 268 630 (2008. gadā) līdz 

EUR 18 700 000 (2016. gadā)); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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. pauž nožēlu par to izdevumu 

palielinājumu, kuri saistīti ar 

parlamentāro palīdzību; uzskata, ka 

deputātiem jau tiek nodrošināts 

pietiekams atbalsts parlamentāro darbību 

veikšanai; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

97. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

97. atgādina aicinājumu nodrošināt lielāku 

pārredzamību saistībā ar deputātiem 

paredzēto piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem; aicina Parlamenta Prezidiju 

definēt precīzākus noteikumus par 

pārskatatbildību attiecībā uz izdevumiem, 

kurus drīkst segt no minētās piemaksas, 

taču tas nedrīkst radīt papildu izmaksas 

Parlamentam; 

97. atgādina aicinājumu nodrošināt lielāku 

pārredzamību saistībā ar deputātiem 

paredzēto piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem; aicina Parlamenta Prezidiju 

definēt precīzākus noteikumus par 

pārskatatbildību attiecībā uz izdevumiem, 

kurus drīkst segt no minētās piemaksas, 

taču tas nedrīkst radīt papildu izmaksas 

Parlamentam; turklāt aicina samazināt EP 

deputātu algas, piemaksas un ceļa 

izdevumus; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

106. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

106. nosaka standarta samazinājuma 

likmi sākotnējā apmērā, proti, 4,5 %, lai šī 

komiteja varētu segt savas vajadzības un 

tikt galā ar turpmāko darbinieku skaita 

samazināšanu saistībā ar sadarbības 

nolīgumu starp Parlamentu un komiteju; 

106. aicina radikāli pārskatīt Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 

lomu un attiecīgi samazināt tai paredzētās 

apropriācijas; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

108. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

108. no vienas puses, samazina 

atalgojumu un piemaksas par summu, kas 

atbilst 66 paaugstinājumiem un četrām 

papildu štata vietām, kas nav ņemtas vērā 

budžeta projektā, lai atspoguļotu šo vietu 

pārcelšanu uz Parlamentu; 

108. aicina radikāli pārskatīt Reģionu 

komitejas lomu un attiecīgi samazināt tai 

paredzētās apropriācijas; 

Or. en 

 

 


