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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka 2019. gada budžeta 

lasījums Parlamentā pilnībā atspoguļo 

politiskās prioritātes, kas ar ievērojamu 

vairākumu tika apstiprinātas iepriekš 

minētajā 2018. gada 15. marta rezolūcijā 

par vispārējām pamatnostādnēm un 

2018. gada 5. jūlija rezolūcijā par 

pilnvarojumu trialogam; atgādina, ka šo 

prioritāšu pamatā ir: ilgtspējīga izaugsme, 

inovācija, konkurētspēja, drošība, bēgļu 

un migrantu plūsmu pamatcēloņu 

novēršana, bēgļu un migrantu plūsmu 

pārvaldība, cīņa pret klimata pārmaiņām 

un pāreja uz ilgtspējīgu enerģiju, kā arī 

īpaša uzmanība jauniešiem; 

1. atgādina, ka ES budžeta prioritāšu 

pamatā vajadzētu būt: ilgtspējīgai 

izaugsmei, inovācijai, konkurētspējai, 

drošībai, bēgļu un migrantu plūsmu 

pamatcēloņu novēršanai, bēgļu un 

migrantu plūsmu pārvaldībai, cīņai pret 

klimata pārmaiņām un pārejai uz 

ilgtspējīgu enerģiju, kā arī īpašai 

uzmanībai jauniešiem un cīņai pret 

nabadzību; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a prasa veikt reālu izdevumu 

pārskatīšanu, lai nodrošinātu pēc iespējas 

lielākus ietaupījumus projektos, kas līdz 

šim nav apliecinājuši īstenu pievienoto 

vērtību; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a atgādina, ka ir stingri jācīnās pret 

nabadzību, un uzsver, ka ir svarīgi 

nodrošināt, lai EFS būtu pieejami 

pietiekami līdzekļi nolūkā sniegt 

dalībvalstīm iespējas īstenot minimālo 

ienākumu shēmas efektīvai rīcībai pret 

nabadzību; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a atgādina, ka ir jānodrošina 

solidaritāte un taisnīga pienākumu sadale 

starp visām dalībvalstīm, jo īpaši saistībā 

ar Dublinas regulas pārskatīšanu; pauž 

patiesu nožēlu par to, ka pašreiz nav 

efektīvas bēgļu pārdales sistēmas, un tādēļ 

dažām dalībvalstīm rodas nevienlīdzīgs 

slogs; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a uzsver, ka ir stingri jācīnās pret 

nabadzību visās dalībvalstīs: šajā sakarībā 

paredz papildinājumu EFS, lai 

dalībvalstis varētu īstenot minimālo 

ienākumu shēmas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. uzskata, ka Padomes veiktie 

samazinājumi ir nepamatoti un 

neatspoguļo faktiskās vajadzības; tāpēc 

atjauno 2019. gada BP paredzētās 

summas visiem Komisijas 

administratīvajiem izdevumiem, tostarp 

administratīvajiem un pētniecības atbalsta 

izdevumiem 1.–4. izdevumu kategorijā; 

61. atzinīgi vērtē Padomes atkārtoti 

īstenoto praksi noteikt samazinājumus 

5. izdevumu kategorijā un uzsver to, ka 

būtu pēc iespējas jāsamazina visi 

administratīvie izdevumi saistībā ar 

Savienības iestādēm, lai veiktu 

ietaupījumus un novērstu nodokļu 

maksātāju naudas izšķērdēšanu; prasa no 

jauna pārskatīt pašreizējos Savienības 

iestāžu nomas līgumus, lai samazinātu 

īres maksu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 61.a uzskata, ka attiecībā uz komisāru 

pārejas pabalstiem var veikt ietaupījumus, 

lai Savienības iedzīvotājiem nosūtītu 

solidaritātes vēstījumu un pārdalītu šos 

saimnieciskos resursus iniciatīvām un 

programmām nodokļu maksātāju 

interesēs; 

Or. en 

 

 


