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Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 5. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) 
Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2016)0605),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 42. pantu, 
43. panta 2. punktu, 46. panta d) punktu, 149. pantu, 153. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, 164. pantu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172., 175., 177., 
178. pantu, 189. panta 2. punktu, 212. panta 2. punktu, 322. panta 1. punktu un 
349. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā 
ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0372/2016),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. gada 26. janvāra atzinumu Nr. 1/20171, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 19. aprīļa vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,
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– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas kopīgās apspriedes 
saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, 
Zivsaimniecības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus 
(A8-0211/2017),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šīs rezolūcijas pielikumā;

3. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šīs 
rezolūcijas pielikumā;

4. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 
ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



P8_TC1-COD(2016)0282A

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 5. jūlijā, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/... par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1046.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS I PIELIKUMS

Paziņojums saistībā ar 38. pantu Informācijas par saņēmējiem un citas informācijas 

publicēšana:

“Komisija, izmantojot tīklus ar dalībvalstīm, atbalstīs labas prakses apmaiņu attiecībā uz 

informācijas publicēšanu par to Savienības līdzekļu saņēmējiem, kas īstenoti dalītā 

pārvaldībā. Komisija pienācīgi ņems vērā gūtās atziņas, lai sagatavotu nākamo daudzgadu 

finanšu shēmu.”

Paziņojums saistībā ar 266. pantu Īpašie noteikumi par ēku projektiem:

“Saistībā ar 266. pantā minēto darba dokumentu Komisija un EĀDD informēs Eiropas 

Parlamentu un Padomi par ēku pārdošanu un iegādi, tajā skaitā tām, kuras nepārsniedz 

minētajā pantā noteikto robežvērtību.”



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS II PIELIKUMS

Kopīgs paziņojums par budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru un galīgo ES 

pārskatu pieņemšanas dienu

"Eiropas Parlaments, Padome un Komisija – sadarbībā ar Eiropas Revīzijas palātu – noteiks 

pragmatisku grafiku budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai.

Šajā sakarā Komisija apstiprina, ka tā centīsies ES konsolidētos gada pārskatus par 

2017. finanšu gadu pieņemt līdz 2018. gada 30. jūnijam, ar noteikumu, ka Eiropas Revīzijas 

palāta visus konstatējumus par minēto ES pārskatu un visu konsolidēto struktūru pārskatu 

ticamību iesniegs līdz 2018. gada 15. maijam un savu gada ziņojuma projektu – līdz 

2018. gada 15. jūnijam.

Komisija arī apstiprina, ka tā centīsies līdz 2018. gada 15. augustam sniegt atbildes uz Eiropas 

Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2017. finanšu gadu, ar noteikumu, ka Eiropas Revīzijas 

palāta iesniegs savu apsvērumu projektu Komisijai līdz 2018. gada 1. jūnijam."


