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11.4.2018 A8-0105/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. norāda, ka Parlamenta 2016. gada 

galīgo apropriāciju kopsumma bija 

EUR 1 838 613 983 jeb 19,39 % no 

daudzgadu finanšu shēmas8 (DFS) 

V izdevumu kategorijas, kas paredzēta 

Savienības iestāžu 2016. gada kopējiem 

administratīvajiem izdevumiem, par 2,4 % 

pārsniedzot 2015. gada budžetu 

(EUR 1 794 929 112); 

5. norāda, ka Parlamenta 2016. gada 

galīgo apropriāciju kopsumma bija 

EUR 1 838 613 983 jeb 19,39 % no 

daudzgadu finanšu shēmas8 (DFS) 

V izdevumu kategorijas, kas paredzēta 

Savienības iestāžu 2016. gada kopējiem 

administratīvajiem izdevumiem, par 2,4 % 

pārsniedzot 2015. gada budžetu 

(EUR 1 794 929 112); pauž nožēlu par to, 

ka Parlamenta 2016. gada budžeta 

apropriāciju apmērs nebija zemāks par 

iepriekšējo gadu budžeta izpildes apmēru, 

un tādēļ pauž neapmierinātību ar to, ka 

politiskās izmaksas ar katru gadu pieaug; 

_________________ _________________ 

8 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula 

(ES, Euratom) Nr. 1311/2014, ar ko nosaka 

daudzgadu finanšu shēmu 2014.–

2020. gadam. 

8 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula 

(ES, Euratom) Nr. 1311/2014, ar ko nosaka 

daudzgadu finanšu shēmu 2014.–

2020. gadam. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina ģenerālsekretāru sarunu 

ceļā vienoties ar Beļģijas dzelzceļu 

uzņēmumu par to, ka tiks piedāvāts vairāk 

tiešo vilcienu no Briseles Luksemburgas 

stacijas uz Zaventemas lidostu deputātu 

ierašanās un aizbraukšanas aktīvākajā 

periodā, lai samazinātu ceļā pavadīto 

laiku un mazinātu deputātu oglekļa pēdu; 
aicina Ģenerālsekretariātu veicināt 

deputātu pārvietošanos ar vilcienu; 

35. uzskata, ka deputātu transporta 

dienests būtu jāizmanto tikai tam, lai 

nokļūtu Parlamenta telpās no lidostas vai 

stacijas un atpakaļ, un ka izdevumu 

optimizācijas nolūkā šim mērķim būtu 

jānodrošina pasažieru furgoni un 

mikroautobusi; turklāt norāda, ka 

deputāti var bez maksas izmantot 

dzelzceļa transportu Beļģijā; mudina 

ģenerālsekretāru sarunu ceļā vienoties ar 

Beļģijas dzelzceļu uzņēmumu par to, ka 

tiks piedāvāts vairāk tiešo vilcienu no 

Briseles Luksemburgas stacijas uz 

Zaventemas lidostu deputātu ierašanās un 

aizbraukšanas aktīvākajā periodā un aicina 

Ģenerālsekretariātu veicināt deputātu 

pārvietošanos ar vilcienu, lai cita starpā 

mazinātu deputātu oglekļa pēdu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju 

Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības 

izmaksas sasniedz EUR 114 miljonus gadā; 

norāda uz 2013. gada 20. novembra 

rezolūcijā par Savienības iestāžu atrašanās 

vietas noteikšanu ietverto konstatējumu, ka 

78 % no visiem to Parlamenta darbinieku 

komandējumiem, uz kuriem attiecas 

Civildienesta noteikumi, ir nepieciešami 

tieši Parlamenta dienestu ģeogrāfiskās 

izkliedētības dēļ; atgādina — tiek lēsts, ka 

šīs izkliedētības ietekme uz vidi ir no 

11 000 līdz 19 000 tonnām CO2 emisiju; 

aicina Padomi rast risinājumu šādai 

nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanai; 

38. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju 

Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības 

izmaksas sasniedz EUR 114 miljonus gadā; 

norāda uz 2013. gada 20. novembra 

rezolūcijā par Savienības iestāžu atrašanās 

vietas noteikšanu ietverto konstatējumu, ka 

78 % no visiem to Parlamenta darbinieku 

komandējumiem, uz kuriem attiecas 

Civildienesta noteikumi, ir nepieciešami 

tieši Parlamenta dienestu ģeogrāfiskās 

izkliedētības dēļ; atgādina — tiek lēsts, ka 

šīs izkliedētības ietekme uz vidi ir no 

11 000 līdz 19 000 tonnām CO2 emisiju; ar 

nožēlu norāda, ka 2016. gadā kopējā 

summa, kas atmaksāta tikai par deputātu 

ceļa izdevumiem saistībā ar plenārsēdēm 

Strasbūrā, sasniedza EUR 21 352 262; 
aicina Padomi rast risinājumu, lai noteiktu 

vienu Eiropas Parlamenta atrašanās 

vietu, ar mērķi nešķērdēt nodokļu 

maksātāju naudu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

99. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

99. atkārtoti norāda uz brīvprātīgā 

pensiju fonda problēmām, kuras aizvien 

turpinās, un aicina Prezidiju un 

ģenerālsekretāru rīkoties, lai novērstu 

agrīnu fonda maksātnespēju, vienlaikus 

nepieļaujot nekādu ietekmi uz Parlamenta 

budžetu; 

99. atkārtoti norāda uz brīvprātīgā 

pensiju fonda problēmām, kuras aizvien 

turpinās, un aicina Prezidiju un 

ģenerālsekretāru rīkoties, lai nepieļautu 

nekādu ietekmi uz Parlamenta budžetu; 

pauž nožēlu par patlaban pastāvošo 

milzīgo plaisu starp politikā strādājošo 

privilēģijām un milzu upuriem, kuri tiek 

prasīti no sabiedrības pensiju jomā; tāpēc 

prasa pārrēķināt pensijas, ko no 

Savienības budžeta izmaksā bijušajiem 

deputātiem, kuri šādas tiesības ir ieguvuši 

pirms un pēc pašreizējā Deputātu 

nolikuma stāšanās spēkā; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

131. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

131. pauž bažas par Parlamenta 

reputācijas apdraudējumu, ko rada šādi 

pārkāpumi, un pauž pārliecību par 

nepieciešamību ātri un efektīvi rīkoties, lai 

turpmāk nepieļautu līdzīgus pārkāpumus 
un vērstos pret tiem; tomēr uzskata, ka šie 

pārkāpumi ir vērojami saistībā ar nelielu 

skaitu politisko partiju un fondu; uzskata, 

ka šo pārkāpumu dēļ nebūtu jāapšauba 

pārējo politisko partiju un fondu finanšu 

pārvaldība; uzskata, ka ir jāpastiprina 

Parlamenta iekšējās kontroles mehānismi; 

131. pauž bažas par Parlamenta 

reputācijas apdraudējumu, ko rada šādi 

pārkāpumi; uzskata, ka Eiropas 

politiskajām partijām un politiskajiem 

fondiem vajadzētu spēt pilnībā paļauties 

tikai uz pašu resursiem un izbeigt savu 

atkarību no Parlamenta budžeta; tāpēc 

prasa pilnībā likvidēt dotācijas un 

subsīdijas — arī tādēļ, lai novērstu 

jebkādu risku, ka nodokļu maksātāju 

nauda varētu tikt izmantota nepareizi vai 

krāpnieciski; 

Or. en 


