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11.4.2018 A8-0097/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteja 

2017/2141(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. norāda, ka locekļu ceļa un 

uzturēšanās izdevumiem piešķirtās galīgās 

apropriācijas bija EUR 19 561 194; 

atzinīgi vērtē locekļu izdevumu detalizētu 

sadalījumu attiecībā uz 1004. posteni, ko 

Komiteja iesniedza Budžeta kontroles 

komitejai, un prasa Komitejai nākamajā 

gada darbības pārskatā vai ziņojumā par 

budžeta un finanšu pārvaldību iekļaut šo 

sadalījumu attiecībā uz 2017. gadu; prasa 

Komitejai sniegt budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei Savienībā un 

apmeklētajās valstīs notikušo 

komandējumu izmaksu un ieguvumu 

novērtējumu un 2016. gadā apmeklēto 

valstu sarakstu; mudina pieņemt 

piemērotus pasākumus, kas ļautu radīt 

ietaupījumus un samazināt vides 

piesārņojumu; mudina Komitejas locekļus 

izvērtēt citu instrumentu sniegtās iespējas, 

kas varētu palīdzēt radīt ietaupījumus, 

piemēram, attiecībā uz ceļa izdevumiem; 

8. pauž bažas par to izdevumu lielo 

apmēru, kas saistīti ar Komitejas locekļu 

ceļa izdevumiem un pabalstiem; norāda, 

ka locekļu ceļa un uzturēšanās izdevumiem 

piešķirtās galīgās apropriācijas bija 

EUR 19 561 194; pieņem zināšanai 

locekļu izdevumu detalizētu sadalījumu 

attiecībā uz 1004. posteni, ko Komiteja 

iesniedza Budžeta kontroles komitejai, un 

prasa Komitejai nākamajā gada darbības 

pārskatā vai ziņojumā par budžeta un 

finanšu pārvaldību iekļaut šo sadalījumu 

attiecībā uz 2017. gadu; prasa Komitejai 

sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 

Savienībā un apmeklētajās valstīs notikušo 

komandējumu izmaksu un ieguvumu 

novērtējumu un 2016. gadā apmeklēto 

valstu sarakstu; mudina pieņemt 

piemērotus pasākumus, piemēram, vairāk 

izmantot videokonferenču un 

teleklātbūtnes iespējas, kas ļautu radīt 

ietaupījumus un samazināt vides 

piesārņojumu; mudina Komitejas locekļus 

izvērtēt citu instrumentu sniegtās iespējas, 

kas varētu palīdzēt radīt ietaupījumus, 

piemēram, attiecībā uz ceļa izdevumiem; 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea 
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Ziņojums A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteja 

2017/2141(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. pauž nožēlu par Apvienotās 

Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas 

Savienības; konstatē, ka šobrīd nav 

iespējams prognozēt ar izstāšanos saistītās 

sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo 

jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina 

Komiteju un Revīzijas palātu veikt 

ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada 

beigām informēt Parlamentu par to 

rezultātiem. 

28. ņem vērā Apvienotās Karalistes 

lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; 

konstatē, ka šobrīd nav iespējams 

prognozēt ar izstāšanos saistītās sekas 

attiecībā uz finanšu un administratīvo 

jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina 

Komiteju un Revīzijas palātu veikt 

ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada 

beigām informēt Parlamentu par to 

rezultātiem. 

Or. en 

 

 


