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12.4.2018 A8-0105/21 

Grozījums Nr.  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

102. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. atzinīgi vērtē Prezidija lēmumu 

izveidot ad hoc darba grupu, lai izstrādātu 

un publicētu noteikumus par piemaksas 

par vispārējiem izdevumiem izmantošanu; 

atgādina Parlamenta vēlmes, kas paustas 

2017. gada 5. aprīļa10 un 2017. gada 

25. oktobra11 rezolūcijā par 2018. gada 

budžetu, kur prasīta lielāka pārredzamība 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem un norādīts uz 

nepieciešamību noteikt precīzākus 

noteikumus attiecībā uz to izdevumu 

pārskatatbildību, kuri apstiprināti saistībā 

ar šo piemaksu, vienlaikus neradot 

Parlamentam papildu izmaksas; atkārtoti 

aicina Prezidiju ātri veikt turpmāk 

minētās konkrētās izmaiņas attiecībā uz 

piemaksu par vispārējiem izdevumiem: 

svītrots 

– piemaksai par vispārējiem izdevumiem 

visos gadījumos jāizmanto atsevišķs 

bankas konts; 

 

– deputātiem jāsaglabā visi rēķini, kas 

attiecas uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem; 

 

– piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

neizlietotā daļa deputāta pilnvaru termiņa 

beigās ir jāatmaksā; 

 

_________________  

10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0114.  
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11 Pieņemtie teksti, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Grozījums Nr.  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

102.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 102.a pieņem zināšanai iepriekšējās 

rezolūcijas par budžeta izpildes 

apstiprināšanu, kurās cita starpā norādīts, 

ka “piemaksa par vispārējiem izdevumiem 

ir paredzēta, lai segtu izdevumus 

dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts, 

tādus kā deputāta biroja īre, aprīkojums, 

biroja piederumi, dokumentācija vai 

pasākumu rīkošanas loģistika; pieņem 

zināšanai, ka ar deputāta mandātu 

saistītas piemaksas visaptveroša kontroles 

sistēma nozīmētu 40 līdz 75 jaunas 

administratīvas štata vietas, kas būtu 

pretrunā darbinieku skaita 

samazināšanas plānam”1a; 

 _________________ 

 1a EP 2014. gada budžeta izpildes 

apstiprināšana 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Grozījums Nr.  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. atgādina deputāta mandāta 

neatkarības principu; uzsver, ka ievēlētie 

deputāti ir atbildīgi par to, kā tiek 

izmantoti ar parlamentāro darbību 

saistītie izdevumi, un deputātiem, kuri to 

vēlas, ir iespējams savās personīgajās 

tīmekļa lapās publicēt savus izdevumus, 

kas segti no piemaksas par vispārējiem 

izdevumiem; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Grozījums Nr.  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

103.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 103.a pieņem zināšanai aicinājumu 

nodrošināt lielāku pārredzamību saistībā 

ar deputātiem paredzēto piemaksu par 

vispārējiem izdevumiem; pieņem 

zināšanai priekšsēdētāja Antonio Tajani 

lēmumu Prezidija līmenī izveidot darba 

grupu piemaksas par vispārējiem 

izdevumiem jautājumā; aicina 

Parlamenta Prezidiju rūpīgi izpētīt 

noteiktas summas maksājumus (tādus kā 

piemaksa par vispārējiem izdevumiem), jo 

šāda sistēma cita starpā ievērojami 

samazina administratīvo slogu; sagaida, 

ka Prezidijs sniegs skaidru pārskatu par 

šīs sistēmas priekšrocībām; atgādina, ka 

noteiktas summas maksājumi pastāv 

daudzos veidos, tādos kā piemaksa par 

attālumu, piemaksu par braucieniem uz 

darba vietu un no tās utt.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Grozījums Nr.  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

104. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

104. uzskata, ka jebkādā piemaksas par 

vispārējiem izdevumiem pārskatīšanā 

būtu jāņem vērā iepriekš plenārsēdē 

pieņemtie ieteikumi attiecībā uz 

pārredzamību un finansiālu 

pārskatatbildību; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Grozījums Nr.  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

104.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 104.a atgādina mandāta neatkarības 

principu; uzsver, ka ievēlētie deputāti ir 

atbildīgi par to, kā tiek izmantoti ar 

parlamentāro darbību saistītie izdevumi, 

un deputātiem, kuri to vēlas, ir iespējams 

savās personīgajās tīmekļa lapās publicēt 

savus izdevumus, kas segti no piemaksas 

par vispārējiem izdevumiem; uzsver, ka 

noteiktas summas maksājums dalībvalstīs 

tiek plaši izmantots un atzīts par lietderīgu 

instrumentu; atkārtoti norāda, ka 

piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

efektivitātes un pārredzamības uzlabošana 

nenozīmē privātuma pārkāpšanu un tās 

nodrošināšanai nevajadzētu piesaistīt 

papildu darbiniekus Parlamenta 

administrācijā; sagaida, ka atbilstošā 

laikā tiks sniegta informācija par 

piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

jautājumā izveidotās darba grupas 

konstatējumiem; 

Or. en 

 


