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19.10.2016 A8-0287/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 norāda, ka Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondam (ESIF) izvēlētie projekti neparedz 

jaunas investīcijas reālajā ekonomikā, bet 

drīzāk refinansē jau pastāvošos projektus, 

kuru ekonomiskā, sociālā un vides 

ilgtspēja ir apšaubāma; atkārtoti pauž 

pārliecību, ka ESIF nav īstais instruments 

izaugsmes un attīstības garantēšanai; 

tādēļ uzskata, ka ESIF garantiju fondam 

paredzētās apropriācijas varētu labāk 

izlietot citām steidzamām darbībām un 

prioritātēm; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 uzsver, ka attiecībā uz TEN-T programmu 

apropriācijas nevajadzētu izmantot, lai 

finansētu projektus, kuriem nav reālas 

pievienotās vērtības un pret kuriem iebilst 

attiecīgo teritoriju vietējie iedzīvotāji; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 atkārtoti norāda, ka KLP apropriācijas 

nevajadzētu izmantot, lai atbalstītu tādu 

vēršu selekciju vai audzēšanu, kurus 

izmanto letālās vēršu cīņās; mudina 

Komisiju nekavējoties iesniegt tiesību 

aktu izmaiņas, kas nepieciešamas, lai 

izpildītu šo prasību, kura jau minēta 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada 

vispārīgajā budžetā; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

77. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

77. atkārtoti norāda, ka nevar piekrist 

Komisijas un Padomes pieejai attiecībā uz 

aģentūru personālu, tādēļ izdara izmaiņas 

lielā skaitā štatu sarakstu; vēlreiz uzsver, 

ka katrai aģentūrai 5 gadu laikā ir 

jāsamazina štata vietu skaits par 5 %, kā 

apstiprināts Iestāžu nolīgumā, bet 

jaunajām štata vietām, kuras 

nepieciešamas papildu uzdevumu 

veikšanai saistībā ar politiskām 

pārmaiņām un jauniem tiesību aktiem 

kopš 2013. gada, ir jāparedz papildu 

resursi un tās nedrīkst ņemt vērā, pildot 

Iestāžu nolīgumā noteikto darbinieku 

skaita samazināšanas mērķi; 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 vai — attiecīgā 

gadījumā — pat apvienošanās palīdzību, 

kā arī apvienojot noteiktas funkcijas ar 

Komisiju vai kādu citu aģentūru; 

77. atzinīgi vērtē aģentūrām paredzēta 

pārdales fonda koncepciju un mudina 

izmantot to, kad vien iespējams; vēlreiz 

uzsver, ka katrai aģentūrai 5 gadu laikā ir 

jāsamazina štata vietu skaits par 5 %, kā 

apstiprināts Iestāžu nolīgumā; 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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19.10.2016 A8-0287/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 pauž nožēlu par priekšlikumu internalizēt 

šoferu dienestu, jo tas radīs vēl lielākus 

papildu izdevumus; uzskata, ka izdevumu 

samazināšanas nolūkā transporta 

pakalpojumi beigu beigās būtu 

jānodrošina tikai uz lidostu vai dzelzceļa 

staciju un no lidostas vai dzelzceļa stacijas 

uz darba vietu un priekšroka būtu jādod 

mikroautobusiem vai autobusiem, kas 

kursētu noteiktos laikos; uzsver lielās 

ekonomiskās, sociālās un vides 

priekšrocības, ko nodrošina jaunais 

dzelzceļa savienojums starp Briseles 

lidostu un Luksemburgas staciju Briselē; 

uzskata, ka jebkādi citi braucieni EP 

deputātiem būtu jāorganizē privāti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

89. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. apstiprina izmaiņas štatu sarakstā 

un attiecīgās budžeta apropriācijās, lai 

apmierinātu politisko grupu papildu 

vajadzības; pilnībā kompensē šos 

palielinājumus, samazinot apropriācijas 

budžeta pozīcijās, kas paredzētas rezervei 

neparedzētiem izdevumiem un telpu 

iekārtošanai; 

89. pauž nožēlu par to izdevumu 

palielināšanos, kas saistīti ar 

parlamentāro palīdzību un papildu 

pieprasījumiem no politiskajām grupām; 

uzskata, ka deputātiem jau tiek 

nodrošināts pietiekams atbalsts 

parlamentāro darbību veikšanai; turklāt 

aicina samazināt EP deputātu algas, 

piemaksas un ceļa izdevumus; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. atgādina savu politisko lēmumu 

neattiecināt uz politiskajām grupām mērķi 
samazināt darbinieku skaitu par 5 %, kā 

uzsvērts rezolūcijā par 2014. gada12, 2015. 

gada13 un 2016. gada14 budžetu; 

90. uzskata, ka mērķis samazināt 

darbinieku skaitu par 5 % būtu jāattiecina 

arī uz politisko grupu darbinieku kopējo 

skaitu; 

_________________  

14 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0376  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

92. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 pauž nožēlu par publiskā finansējuma 

palielinājumu Eiropas līmeņa 

politiskajām partijām (no 

EUR 10 339 866 (2008. gadā) līdz 

EUR 31 905 000 (2017. gadā)) un Eiropas 

līmeņa politiskajiem fondiem (no 

EUR 4 268 630 (2008. gadā) līdz 

EUR 19 000 000 (2017. gadā)); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

94. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

94. saglabā savā 2017. gada štatu 

sarakstā 35 jaunās vietas, kas budžeta 

grozījuma Nr. 3/2016 projektā prasītas 

iestāžu drošības pastiprināšanai; uz šīm 

vietām neattiecina mērķi par 5 % 

samazināt darbinieku skaitu, jo tās ir 

saistītas ar jaunu Parlamenta darbību; 

svītrots 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

108. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

108. atjauno 12 štata vietas un ar tām 

saistītās apropriācijas, kuras Komisija 

bija svītrojusi budžeta projektā saskaņā ar 

iepriekš minēto sadarbības nolīgumu, 

tādējādi atspoguļojot faktisko to štata 

vietu skaitu, kuras pārceltas no Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas uz 

Parlamentu; 

108. aicina radikāli pārskatīt Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 

lomu un attiecīgi samazināt tai paredzētās 

apropriācijas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

110. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

110. atjauno astoņas štata vietas un ar 

tām saistītās apropriācijas, kuras 

Komisija bija svītrojusi budžeta projektā 

saskaņā ar iepriekš minēto sadarbības 

nolīgumu, tādējādi atspoguļojot faktisko 

to štata vietu skaitu, kuras pārceltas no 

Reģionu komitejas uz Parlamentu; 

110. aicina radikāli pārskatīt Reģionu 

komitejas lomu un attiecīgi samazināt tai 

paredzētās apropriācijas; 

Or. en 


