
 

AD\1103142LV.docx  PE587.630v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 
 

2016/2047(BUD) 

6.9.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2016/2047(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: György Schöpflin 

 



 

PE587.630v02-00 2/4 AD\1103142LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1103142LV.docx 3/4 PE587.630v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  ņem vērā to, ka Komisija ir ierosinājusi salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu par 5,4 % 

palielināt saistību apropriācijas un par 25,1 % — maksājumu apropriācijas 3. izdevumu 

kategorijā; atzinīgi vērtē to, ka šis palielinājums ir par EUR 1,8 miljardiem vairāk nekā 

sākotnēji gadam plānotā summa, ar ko paredzēts reaģēt uz migrācijas problēmu; norāda, 

ka Komisija nav paredzējusi rezervi 3. izdevumu kategorijā, un ierosina izmantot 

elastības instrumentu EUR 530 miljonu apmērā un neparedzēto izdevumu rezervi 

saistību apropriācijām EUR 1164,4 miljonu apmērā, lai reaģētu uz pašreizējo patvēruma 

un migrācijas krīzi; 

2. jo īpaši atzinīgi vērtē ierosināto palielinājumu par 4,3 % saistību apropriācijās un par 

10,7 % maksājumu apropriācijās programmai “Eiropa pilsoņiem” salīdzinājumā ar 

2016. gada budžetu, jo šī programma palīdz veicināt pilsonisko un demokrātisko 

līdzdalību Savienības līmenī, iesaistīt Savienības jauniešus un gados vecākus 

iedzīvotājus un veicināt iedzīvotāju izpratni par Savienību, tās politikas virzieniem, 

vēsturi un daudzveidību; 

3. atzīmē, ka Komisija ierosina piešķirt EUR 840 000 saistību apropriācijās atsevišķai 

budžeta pozīcijai, kas izveidota pagājušajā gadā un paredzēta Eiropas pilsoņu 

iniciatīvai, un norāda, ka ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai veicinātu šā 

instrumenta izmantošanu, jo tas ir vērtīgs līdzdalības demokrātijas rīks; 

4.  uzsver, ka ir svarīgi pilnveidot rīkus, ar ko uzlabo e-pārvaldi, e-pārvaldību, e-balsošanu 

un e-līdzdalību un veicina digitālo pilsoniskumu un Savienības pilsoņu tiesības, 

izstrādājot tiešsaistes pilsoniskās darbības, kas sekmē pārredzamību, atbildīgumu, 

reaģēšanas spēju, iesaistīšanos, apspriešanu, iekļautību, pieejamību, līdzdalību, 

subsidiaritāti un sociālo kohēziju; 

5. atzinīgi vērtē finansējuma palielinājumu Komisijas pārstāvniecību, pilsoņu dialogu un 

partnerību darbību komunikācijai, līdzekļu apmēram 2017. gadā sasniedzot 

EUR 17,036 miljonus saistību apropriācijās un 14,6 miljonus maksājumu apropriācijās, 

jo šie pasākumi ir saistīti ar iniciatīvām, kuru mērķis ir tuvināties ES pilsoņiem, iegūt 

viņu uzticību un veicināt viņu izpratni par Savienības politikas nostādnēm un 

virzieniem; 

6. uzsver, ka pēc jaunā Iestāžu nolīguma par Pārredzamības reģistru pieņemšanas 

Pārredzamības reģistra kopīgais sekretariāts ir jānodrošina ar pietiekamiem un 

atbilstīgiem administratīvajiem un finanšu līdzekļiem, lai tas varētu izpildīt savus 

uzdevumus. 



 

PE587.630v02-00 4/4 AD\1103142LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 5.9.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

20 

2 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta 

Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro 

Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Rainer Wieland 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, 

Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 
 


