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LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.10.2015 A8-0298/22 

Grozījums Nr.  22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

28.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.b atkārto, ka ne KLP apropriācijas, ne 

jebkādas citas budžeta apropriācijas 

nevajadzētu izmantot letālu vēršu cīņu 

finansēšanai; atgādina, ka, piešķirot šādu 

finansējumu, tiek klaji pārkāpta Eiropas 

Konvencija par lauksaimniecībā 

izmantojamo dzīvnieku aizsardzību 

(Padomes Direktīva 98/58/EK); 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0298/23 

Grozījums Nr.  23 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. visbeidzot, nolemj kopumā par 

EUR 26 miljoniem palielināt finansējumu 

aģentūrām, kuru uzdevumi ir saistīti ar 

migrāciju, vislielāko palielinājumu (par 

EUR 12 miljoniem vairāk nekā budžeta 

projektā) piešķirot Eiropas Patvēruma 

atbalsta birojam (EASO); atgādina, ka šai 

aģentūrai ir svarīga koordinēšanas loma 

provizorisko pasākumu īstenošanā 

starptautiskās aizsardzības jomā un to 

aizvien biežāk aicina palīdzēt skartajām 

dalībvalstīm; 

34. visbeidzot, nolemj kopumā par 

EUR 26 miljoniem palielināt finansējumu 

aģentūrām, kuru uzdevumi ir saistīti ar 

migrāciju, vislielāko palielinājumu (par 

EUR 12 miljoniem vairāk nekā budžeta 

projektā) piešķirot Eiropas Patvēruma 

atbalsta birojam (EASO); atgādina, ka šai 

aģentūrai ir svarīga koordinēšanas loma 

provizorisko pasākumu īstenošanā 

starptautiskās aizsardzības jomā un to 

aizvien biežāk aicina palīdzēt skartajām 

dalībvalstīm; aicina veikt pasākumus, lai 

atbalstītu Pamattiesību biroju, kurš 

atrodas Frontex paspārnē; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0298/24 

Grozījums Nr.  24 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

71.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 71.a mudina Eiropas Parlamenta 

ģenerālsekretāru, gatavojoties sarunām 

par 2017. gada budžetu, iesniegt 

visaptverošu plānu par to, kā veikt 

turpmākus ietaupījumus vai radīt 

ieņēmumus, piemēram, attiecībā uz 

autostāvvietām, automobiļiem un 

enerģijas patēriņu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Grozījums Nr.  25 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

71.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 71.b uzskata, ka EUR 10 026 500 

palielinājums izdevumiem saistībā ar 

parlamentāro palīdzību nav lietderīgs; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Grozījums Nr.  26 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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; uzskata, ka tas, pirmkārt, 

varētu ietvert pienākumu publiskot 

izdevumu uzskaiti un otrajā posmā varētu 

ieviest samērīgas pārbaudes rotācijas 

kārtībā; turklāt uzskata, ka, ņemot vērā 

gaidāmos ietaupījumus attiecībā uz 

piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

faktisko izlietojumu, šādu sistēmu, kura 

apvieno pilsoņu jeb t. s. klubkrēsla 

revīziju ar pārskatāmu uzraudzību, ko 

veic Eiropas Parlaments, varētu izstrādāt 

efektīvi un neietekmējot budžetu, un tā 

nodrošinātu nepieciešamo pārredzamību; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Grozījums Nr.  27 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

98.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 98.a uzskata, ka Deputātu nolikums būtu 

jāpārskata vidējā termiņā, lai vienotos par 

saprātīgiem ietaupījumiem; 

Or. en 

 

 

 


