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LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.10.2016 A8-0287/14 

Grozījums Nr.  14 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

2016/2047(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a aicina Komisiju sniegt pienācīgu 

atbalstu no budžeta pozīcijas 

“Problemātisko posmu novēršana, 

dzelzceļa savstarpējās izmantojamības 

uzlabošana, savienojumu veidošana 

trūkstošajos posmos un pārrobežu posmu 

uzlabošana” Eiropas veloceliņu tīkla 

maršrutu izveidei, uzturēšanai un 

pārvaldībai un norāžu izvietošanai šajos 

maršrutos; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
19.10.2016 A8-0287/15 

Grozījums Nr.  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

2016/2047(BUD) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.b aicina Komisiju, iekļaujot to 

2017. gada budžetā un paredzot tai 

pienācīga apmēra apropriācijas, iesniegt 

iniciatīvu, kuras mērķis būtu piešķirt 

sabiedriskā transporta kuponus gados 

jauniem eiropiešiem, kas atlasīti konkursa 

kārtībā; šādas iniciatīvas galvenais mērķis 

būtu izvērtēt iespējas un potenciālo 

ietekmi, ko radītu vispārēja sistēma, kura 

jo īpaši sniegtu priekšrocības jauniešu 

mobilitātei, jauniešiem paredzētu 

pasākumu organizēšanai un vienlīdzīgu 

iespēju veicināšanai; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.10.2016 A8-0287/16 

Grozījums Nr.  16 

Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

2016/2047(BUD) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a tomēr pauž bažas par ITER 

programmas iespējamu turpmāku 

kavēšanos un papildu izmaksām, kā arī ar 

to saistīto iespējamo ietekmi uz Savienības 

budžetu, jo īpaši citām Savienības 

finansētām pētniecības un izstrādes 

programmām; ierosina iekļaut 

apropriācijas rezervē, no kuras tās varētu 

izņemt tikai tad, ja atjauninātajā projekta 

plānā būs sniegti pietiekami apliecinājumi 

tam, ka Parlamenta ieteikumi ir pienācīgi 

ņemti vērā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.10.2016 A8-0287/17 

Grozījums Nr.  17 

Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

2016/2047(BUD) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.b uzsver milzīgo neatbilstību starp 

kodolpasākumiem paredzēto finansējumu 

Savienības budžetā un atbalstu uz nākotni 

orientētu atjaunojamo energoresursu 

izmantošanai; tādēļ uzskata, ka 

atteikšanās no ITER projekta atbrīvotu 

daudz ārkārtīgi nepieciešamo līdzekļu, 

kurus varētu izmantot ieguldīšanai jau 

esošajās atjaunojamās enerģijas 

tehnoloģijās; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.10.2016 A8-0287/18 

Grozījums Nr.  18 

Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2016 

Jens Geier 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

2016/2047(BUD) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.c uzskata, ka Euratom budžeta 

pozīcijas par kodola skaldīšanu un 

aizsardzību pret radiāciju, vajadzētu 

pārvirzīt uz kodolelektrostaciju 

ekspluatācijas pārtraukšanu; uzskata arī, 

ka apropriācijas, kuras paredzētas Kopīgā 

pētniecības centra darbībām, kas ir 

saistītas ar kodolenerģētiku, būtu 

jāizmanto tikai darbībām, kuras ir 

nepieciešamas aizsardzības pasākumu 

īstenošanai; 

Or. en 

 

 


