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LV Vienoti daudzveidībā LV 

13.4.2018 A8-0137/65 

Grozījums Nr.  65 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

152.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 152.a konstatē, ka DG REGIO uzsver 

savu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 

2020” mērķu sasniegšanā:  

a) darba vietu radīšanā, izaugsmē un 

investīcijās; 

b) digitālā vienotā tirgus izveidē; 

c) energoefektivitātes veicināšanā 

digitālajā vienotajā tirgū; 

d) vienotā tirgus efektivitātes uzlabošanā 

un 

e) migrantu efektīvas integrācijas 

veicināšanā; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Grozījums Nr.  66 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

204. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 ga) izvērtēšana, lai noteiktu, vai 

ex ante nosacījumu saglabāšana 

laikposmā pēc 2020. gada būtiski uzlabotu 

kohēzijas politikas efektivitāti un 

lietderību; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Grozījums Nr.  67 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

205. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

205. uzstāj, ka DG REGIO un DG 

EMPL savos gada darbības pārskatos ir 

jāpublicē priekšlikumi attiecībā uz 
konkrētām valstīm adresējamiem 

ieteikumiem, kā to vairākkārt pieprasījis 

Parlaments; 

205. ņem vērā komisāra G. Oettinger 

izsmeļošo atbildi referentam un 

secinājumu, ka gada darbības pārskati nav 

domāti tam, lai veicinātu konkrētām 

valstīm adresējamus ieteikumus; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Grozījums Nr.  68 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

230. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

230. uzsver, ka trūkumi tika konstatēti jo 

īpaši pārvaldības un kontroles sistēmā 

Ungārijā (par novēlotu maksājumu 

aģentūras pārvaldības deklarāciju un 

trūkumiem attiecībā uz zaļināšanas 

maksājumiem), Bulgārijā (attiecībā uz 

zaļināšanu un bioloģisko lauksaimnieku 

statusu), Polijā (attiecībā uz zaļināšanas 

maksājumiem) un Itālijā (attiecībā uz 

trūkumiem zemes gabalu attiecināmības un 

aktīvu lauksaimnieku statusa pareizā 

noteikšanā); 

svītrots 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Grozījums Nr.  69 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

253. punkts – a apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

a) lauksaimniekiem būtu jādod iespēja 

saņemt KLP maksājumus, ja viņi ievēro 

noteiktas vides aizsardzības pamatnormas, 

tostarp LLVS un zaļināšanas prasības, kam 

būtu jāpārsniedz vides jomas tiesību aktu 

prasības; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

Komisijas uz rezultātiem orientēta budžeta 

(BFOR) pieejas koncepciju; uzskata, ka 

turpmākajai īstenošanas sistēmai vajadzētu 

būtu vairāk orientētai uz rezultātiem; 

a) lauksaimniekiem būtu jādod iespēja 

saņemt KLP maksājumus par zaļināšanu, 

ja viņi ievēro noteiktas vides aizsardzības 

pamatnormas, tostarp LLVS un zaļināšanas 

prasības, kam būtu jāpārsniedz vides jomas 

tiesību aktu prasības; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē Komisijas uz rezultātiem orientēta 

budžeta (BFOR) pieejas koncepciju; 

uzskata, ka turpmākajai īstenošanas 

sistēmai vajadzētu būtu vairāk orientētai uz 

rezultātiem; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Grozījums Nr.  70 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

288. punkts – a apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

a) neraugoties uz Savienības sniegto 

ievērojamo atbalstu, 2016. gada beigās 

uzņemšanas centri Grieķijā un Itālijā vēl 

nebija tādi, lai pienācīgi uzņemtu 

migrantus; 

a) neraugoties uz Savienības sniegto 

ievērojamo atbalstu, 2016. gada beigās 

uzņemšanas centri Grieķijā un Itālijā vēl 

nebija tādi, lai pienācīgi uzņemtu 

migrantus; vajadzīgie resursi nebija 

piešķirti arī nevienai citai dalībvalstij, kas 

varētu kļūt par galamērķi turpmāku 

migrācijas krīžu rezultātā saistībā ar to, 

ka tai ir robežas ar trešām valstīm; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Grozījums Nr.  71 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

294.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 294.a šajā sakarībā prasa, lai komisāri 

deklarētu visas savas intereses (kā 

akcionāri, uzņēmumu valdes locekļi, 

padomnieki un konsultanti, asociēto 

fondu locekļi u. c.) attiecībā uz visiem 

uzņēmumiem, kuros viņi bijuši iesaistīti, 

tostarp tiešo ģimenes locekļu intereses, kā 

arī izmaiņas, kas notikušas laikā, kopš 

paziņota viņu kandidatūra; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Grozījums Nr.  72 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

310. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

310. nesen uzzināja, ka JMO II ēkas 

būvniecības pirmo posmu plānots pabeigt 

vien 2020. gadā, bet otro posmu — 2024. 

gadā; norāda, ka Komisija sniedz šādus 

paskaidrojumus par kavēšanos: 

310. nesen uzzināja, ka JMO II ēkas 

būvniecības pirmais posms, iespējams, tiks 

nodots 2020. gada sākumā, bet otrais 

posms — 2024. gada sākumā; ņem vērā 

Komisijas sniegtos paskaidrojumus par 

kavēšanās iemesliem un prasa pamatot 

šos paskaidrojumus ar attiecīgiem 

dokumentiem un sniegt detalizētu 

pārskatu par izmaksām, kas radīsies 

saistībā ar kavēšanos ēkas nodošanā; 

Or. es 


