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Grozījums Nr. 1
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
Atsauce

Atzinuma projekts Grozījums

ņemot vērā atkārtoto ¾ vairākuma 
balsojumu par Parlamenta izkliedētības, 
atrodoties trijās darba vietās, izbeigšanu, 
kas minēta, piemēram, Parlamenta 
2012. gada 23. oktobra Rezolūcijā par 
Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas 
Savienības 2013. finanšu gada vispārējā 
budžeta projektu — visām tā iedaļām un 
2013. gada 6. februāra Rezolūcijā par 
2014. gada budžeta procedūras 
pamatnostādnēm — iedaļām, kas neattiecas 
uz Komisiju, un 2012. gada 10. maija 
Lēmumā par Eiropas Savienības 
2010. finanšu gada vispārējā budžeta 
izpildes apstiprināšanas I iedaļu — Eiropas 
Parlaments,

ņemot vērā balsojumu par Parlamenta 
izkliedētības, atrodoties trijās darba vietās, 
izbeigšanu, kas minēta, piemēram, 
Parlamenta 2012. gada 23. oktobra 
Rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā 
uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu — visām tā 
iedaļām un 2013. gada 6. februāra 
Rezolūcijā par 2014. gada budžeta 
procedūras pamatnostādnēm — iedaļām, 
kas neattiecas uz Komisiju, un 2012. gada 
10. maija Lēmumā par Eiropas Savienības 
2010. finanšu gada vispārējā budžeta 
izpildes apstiprināšanas I iedaļu — Eiropas 
Parlaments,

Or. en

Pamatojums

Par Parlamenta izkliedēšanu četrās darba vietās atkārtoti nebalsoja ¾ vairākuma.

Grozījums Nr. 2
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas 
EUR 180 000 000 apmērā;

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206; tā kā Parlamenta 
rīcībā pašreiz nav datu par izmaksām, ko 
rada katra tā darba vieta;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas 
EUR 180 000 000 apmērā;

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas 
EUR 152 300 000 apmērā (no šīs summas 
nolietojums gadā EUR 28 300 000 
apmērā ir teorētisks un tāpēc nav 
uzskatāms par budžeta izdevumiem);

Or. en

Grozījums Nr. 4
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas 
EUR 180 000 000 apmērā;

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā saskaņā ar 
skaitļiem, kurus Eiropas Parlamenta 
Ģenerālsekretariāts ir norādījis 
dokumentā „REPLIES TO THE 
QUESTIONNAIRE IN PREPARATION 
TO THE EP DISCHARGE FOR 2011”,
izmaksas, kas saistītas ar 12 sesijām 
(salīdzinājumā ar izmaksām, kuras rastos 
Briselē), tiek lēstas EUR 51,61 miljonu 
apmērā jeb 0,04 % apmērā no Eiropas 
Savienības gada budžeta, bet katram 
iedzīvotājam gadā tās izmaksā 10 centus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas 
EUR 180 000 000 apmērā;

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais
2014. gada vispārējais budžets ir 
EUR 1 808 144 206 un tā kā tā izmaksas, 
kas saistītas ar ģeogrāfisko izkliedētību, ir 
aprēķinātas EUR 169 miljonu līdz 
EUR 204 miljonu apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā Līgumam pievienotajā 
6. protokolā noteikts, ka Parlamenta 
atrašanās vieta ir Strasbūrā, tā komitejas 
sanāk Briselē un Ģenerālsekretariāts 
paliek Luksemburgā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā plenārsesiju pārcelšana no 
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Strasbūras uz Briseli radītu 
EUR 1,5 miljonu ietaupījumu, kā tas ir 
norādīts Eiropas Parlamenta 
Ģenerālsekretariāta dokumenta 
„REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010” 28. punktā 
„Costs of using Strasbourg as the seat of 
the EP”;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā kopš pašreizējā sasaukuma 
sākuma Eiropas Parlamenta 
administrācijai gan komitejās, gan 
plenārsēdē ir izvirzītas konkrētas prasības 
sniegt visaptverošus, sīki izstrādātus un 
ticamus aprēķinus par papildu izmaksām, 
kas saistītas ar katru no trim darba 
vietām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā skaitļi ģenerālsekretāra 
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2002. gada septembra ziņojumā 
Prezidijam ir pēdējie pieejamie vispārējo 
izdevumu aprēķini;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā Prezidija un Budžeta komitejas 
apvienotās darba grupas ziņojumā par 
Parlamenta budžetu 2012. gadam tika 
apstiprināti ģenerālsekretāra 2002. gadā 
veiktie aprēķini, papildinot aprēķinātos 
EUR 148 miljonus ar EUR 25 
miljoniem — Strasbūras ēkas ikgadējā 
nolietojuma izmaksām —, kas jāņem vērā 
kopš minēto ēku iegādes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu 
darbinieku ikmēneša ceļojumos uz četru 
dienu ilgām plenārsēdēm patērētais laiks 
bija 69 562 dienas, akreditētu deputātu 
palīgu — 31 316 dienas, izmaksājot 
ierēdņiem un citiem darbiniekiem
EUR 16 652 490 un akreditētiem deputātu 
palīgiem — EUR 5 944 724;

B. tā kā ierēdņu un citu darbinieku 
braucieni izmaksā EUR 16 652 490, bet 
akreditētu deputātu palīgu braucieni —
EUR 5 944 724;
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Or. fr

Grozījums Nr. 12
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu 
darbinieku ikmēneša ceļojumos uz četru 
dienu ilgām plenārsēdēm patērētais laiks 
bija 69 562 dienas, akreditētu deputātu 
palīgu — 31 316 dienas, izmaksājot 
ierēdņiem un citiem darbiniekiem 
EUR 16 652 490 un akreditētiem deputātu 
palīgiem — EUR 5 944 724;

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu 
darbinieku ikmēneša braucienos uz četru 
dienu ilgām plenārsēdēm patērētais laiks 
bija 69 562 dienas (3115 no tām būtu 
Informācijas biroju komandējuma dienas, 
ja Parlaments atrastos vienā vietā), 
akreditētu deputātu palīgu —
31 316 dienas, izmaksājot ierēdņiem un 
citiem darbiniekiem EUR 16 652 490 un 
akreditētiem deputātu palīgiem —
EUR 5 944 724;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu 
darbinieku ikmēneša ceļojumos uz četru 
dienu ilgām plenārsēdēm patērētais laiks 
bija 69 562 dienas, akreditētu deputātu 
palīgu — 31 316 dienas, izmaksājot 
ierēdņiem un citiem darbiniekiem 
EUR 16 652 490 un akreditētiem deputātu 
palīgiem — EUR 5 944 724;

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu 
darbinieku ikmēneša braucienos no 
galvenās mītnes uz citām darba vietām
patērētais laiks bija 69 562 dienas, 
akreditētu deputātu palīgu —
31 316 dienas, izmaksājot ierēdņiem un 
citiem darbiniekiem EUR 16 652 490 un 
akreditētiem deputātu palīgiem —
EUR 5 944 724;

Or. fr
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Grozījums Nr. 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā Eiropas Parlamenta ietekme uz 
Strasbūras pilsētas un reģiona 
ekonomiku, salīdzinot ar citām Eiropas 
struktūrām, kuru pastāvīgie darbinieki ir 
izvietoti šeit, ir neliela, jo nodrošina tikai 
223 darba vietas, salīdzinot ar Eiropas 
Padomi, kur ir 3000 pastāvīgo darbinieku, 
un vēl 4000 darbavietām Eirokorpusā, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ARTE un 
diplomātiskajā korpusā, tādējādi viena EP 
atrašanās vieta Strasbūrā rada apmēram 
EUR 17 miljonu lielu peļņu, savukārt 
citas struktūras nodrošina regulāru un 
pastāvīgu, apmēram EUR 400 miljonu 
lielu ieguldījumu vietējā ekonomikā1;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā šie skaitļi neattiecas uz politisko 
grupu locekļu ceļojumu izdevumiem (pēc 
aprēķiniem vismaz papildu 
EUR 5 miljoni) vai citu ES iestāžu 
darbinieku, kas apmeklē sesijas sēdes, 
izdevumiem, nedz arī tiek ņemtas vērā 
citas izmaksas, kas saistītas ar iestāžu 

svītrots

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR 
CityConsult Médiascopie, Janvier 2011.
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izkliedētību, piemēram, darba laika 
zudumu, virsstundu maksājumiem, 
papildu izmaksām darbiniekiem, 
piemēram, bērnauklēm, un Parlamenta 
deputātu ceļojumu izdevumu 
potenciālajām atšķirībām (2012. gadā 
kopēji izmaksājot EUR 72 103 309), kas 
radušās atkarībā no dažādajiem 
transporta veidiem un maršrutiem, kuri 
bija jāizmanto, lai nokļūtu katrā darba 
vietā,

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā šie skaitļi neattiecas uz politisko 
grupu locekļu ceļojumu izdevumiem (pēc 
aprēķiniem vismaz papildu 
EUR 5 miljoni) vai citu ES iestāžu 
darbinieku, kas apmeklē sesijas sēdes, 
izdevumiem, nedz arī tiek ņemtas vērā 
citas izmaksas, kas saistītas ar iestāžu 
izkliedētību, piemēram, darba laika
zudumu, virsstundu maksājumiem,
papildu izmaksām darbiniekiem,
piemēram, bērnauklēm, un Parlamenta 
deputātu ceļojumu izdevumu 
potenciālajām atšķirībām (2012. gadā 
kopēji izmaksājot EUR 72 103 309), kas 
radušās atkarībā no dažādajiem 
transporta veidiem un maršrutiem, kuri 
bija jāizmanto, lai nokļūtu katrā darba 
vietā,

C. tā kā šie skaitļi neattiecas uz citu ES 
iestāžu darbinieku, kas apmeklē sesijas 
sēdes, izdevumiem, nedz arī netiešām
papildu izmaksām darbiniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Catherine Trautmann
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Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā šie skaitļi neattiecas uz politisko 
grupu locekļu ceļojumu izdevumiem (pēc 
aprēķiniem vismaz papildu 
EUR 5 miljoni) vai citu ES iestāžu 
darbinieku, kas apmeklē sesijas sēdes, 
izdevumiem, nedz arī tiek ņemtas vērā 
citas izmaksas, kas saistītas ar iestāžu 
izkliedētību, piemēram, darba laika 
zudumu, virsstundu maksājumiem, 
papildu izmaksām darbiniekiem, 
piemēram, bērnauklēm, un Parlamenta 
deputātu ceļojumu izdevumu 
potenciālajām atšķirībām (2012. gadā 
kopēji izmaksājot EUR 72 103 309), kas 
radušās atkarībā no dažādajiem 
transporta veidiem un maršrutiem, kuri 
bija jāizmanto, lai nokļūtu katrā darba 
vietā,

C. tā kā šajos skaitļos nav ietverti politisko 
grupu locekļu braucienu izdevumi,

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā atbildē, kas EP Budžeta 
kontroles komitejai sniegta, sagatavojot 
EP 2011. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu, nav aprēķināti iespējamie 
ietaupījumi, bet ir tikai daļēji aprēķināti 
papildu izdevumi, kas saistīti ar atrašanās 
vietu Strasbūrā; tā kā šajos aprēķinātajos 
EUR 55 miljonos nav iekļautas daudzas 
budžeta pozīcijas, kas iekļautas 
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iepriekšējos un nākamajos aprēķinos, 
proti, datu apstrādes, aprīkojuma un 
kustamā īpašuma izmaksas, politisko 
grupu ceļa izdevumi, kā arī visi iespējamie 
ietaupījumi, kas saistīti ar braucienos 
zaudēto laiku (kopā EUR 68 miljoni); tā 
kā šajā aprēķinā, nesniedzot pamatojumu, 
vairākās budžeta pozīcijās uzrādīti mazāki 
skaitļi nekā iepriekšējā un nākamajā 
aprēķinā (kopā EUR 25 miljoni);

Or. en

Grozījums Nr. 19
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
341. pantā un ES līgumiem pievienotajā 
6. protokolā ir noteikts, ka Savienības 
iestāžu galveno mītni nosaka dalībvalstis 
vienbalsīgi, Parlamenta galvenā mītne 
atrodas Strasbūrā, kur notiek 12 
ikmēneša plenārsesijas, tostarp budžeta 
sesija, papildu plenārsesijas notiek 
Briselē, Eiropas Parlamenta komiteju 
galvenā mītne atrodas Briselē un Eiropas 
Parlamenta Ģenerālsekretariāts un tā 
dienesti joprojām atrodas Luksemburgā;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā nevienā no šiem aprēķiniem nav 
iekļautas papildu izmaksas, ko Eiropas 
Parlamenta ģeogrāfiskā izplatība rada 
citām Eiropas Savienības iestādēm, jo 
īpaši Eiropas Komisijai un Padomei, ES 
dalībvalstu pārstāvniecībām, žurnālistiem 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Cc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cc. tā kā ¾ deputātu uzskata, ka EP būtu 
jāatrod ievērojami strukturāli ietaupījumi 
un tos varētu atrast, pārvērtējot EP 
darbavietu ģeogrāfisko izplatību, 
uzskatāmi pierādot to ar Briseles, 
Luksemburgas un Strasbūras izmaksu 
sadalījumu, kas izklāstīts pārredzamā un 
ticamā veidā, atbilstīgi standartiem, kurus
gaida no galvenās publiskās struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Cd apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Cd. tā kā ir labi zināmi Eiropas struktūru, 
piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un 
Eiropas Padomes, pastāvīgās atrašanās 
vietas izvēles vēsturiskie iemesli un, lai 
gan Eiropas Asambleja/Parlaments ērtību 
labad sākotnēji izmantoja Eiropas 
Padomes palātu, Briseles izvēle par 
Eiropas Komisijas un NATO atrašanās 
vietu atspoguļo ES centienus izveidot 
labklājībā un drošībā vienotu kontinentu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ce apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ce. tā kā ES likumdevēju izvietošana 
vienā vietā nemazina ES decentralizācijas 
tradīciju nozīmi, bet gan rada ievērojamus 
ieguvumus ES pilsoņiem efektivitātes un 
pārredzamības ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Atzinuma projekts
Cf apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Cf. tā kā daudzās dalībvalstīs parlamentu 
atrašanās vietas tiek noteiktas vai nu 
konstitūcijā, vai tiesību aktos un tā kā 
Eiropas Parlaments ir viens no Eiropas 
tiesību aktu likumdevējiem un saskaņā ar 
Lisabonas līguma 48. pantu var ierosināt 
Eiropas līgumu grozījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Atzinuma projekts
Cg apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cg. tā kā Eiropas pilsoņu gadā ir svarīgi 
ne vien apliecināt, ka pilsoņu balsis tiek 
sadzirdētas, bet apliecināt arī to, ka viņu 
tieši ievēlētie pārstāvji rīkojas pilsoņu 
vārdā, lai izbeigtu ikmēneša braucienus 
starp EP darbavietām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ch apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ch. tā kā Eiropas iestādēm ir jādara viss, 
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lai, risinot iestāžu galveno strukturālo 
jautājumu un sekmējot izpratni par 
Eiropu, pārredzamību, pārskatatbildību 
un saskaņotību, apvienotu ES 
lēmējstruktūras vienā vietā un turpinātu 
Eiropas politisko integrāciju, tādējādi 
samazinot ievērojamo atstatumu līdz 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Atzinuma projekts
Ci apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ci. tā kā 6 % no ES budžeta ir paredzēti 
administratīviem mērķiem un tā kā 
Eiropas Savienībai šajos krīzes laikos ar 
500 miljoniem iedzīvotāju relatīvi nelielu 
budžetu jārāda piemērs, racionalizējot 
savu ietekmi uz budžetu, cik vien 
iespējams, neietekmējot Eiropas 
Parlamenta pienācīgu darbību un turklāt 
atceroties, ka nevar neņemt vērā 
ieguvumus efektivitātes ziņā, ko radītu 
viena atrašanās vieta blakus vienam no 
likumdevējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta;
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa 
ietaupījumos iekļaut ne tikai strukturālas 
izmaksas (ēkas, apsaimniekošana, 
drošība, apdrošināšana, enerģētika, vides 
ietekme, ceļošana, loģistika, restorāni 
utt.), bet arī papildu izdevumus;

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja Eiropas 
Parlamentam būtu tikai viena darba vieta
Strasbūrā, iestādes galvenajā mītnes vietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta; 
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa 
ietaupījumos iekļaut ne tikai strukturālas 
izmaksas (ēkas, apsaimniekošana, drošība, 
apdrošināšana, enerģētika, vides ietekme, 
ceļošana, loģistika, restorāni utt.), bet arī 
papildu izdevumus;

1. pieprasa, lai administrācija objektīvi 
analizē izmaksas, ko rada katra darba 
vieta, tostarp galvenā mītne; šī analīze 
jāveic, pamatojoties uz strukturālajiem 
izdevumiem pašreizējā periodā un 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas 
periodā (ēkas, apsaimniekošana un 
remonti, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, ceļošana, loģistika);

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Monika Hohlmeier

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta; 
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa ietaupījumos 
iekļaut ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, 
apsaimniekošana, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, vides ietekme, ceļošana, 
loģistika, restorāni utt.), bet arī papildu 
izdevumus;

1. atkārto 2013. gada 6. februāra 
Parlamenta rezolūcijā „2014. gada 
budžeta procedūras pamatnostādnes —
pārējās iedaļas” noteikto prasību par to, 
ka ģenerālsekretāram un Prezidijam 
jāsniedz deputātiem aktuāli skaitliskie dati 
un informācija par finansiālo un 
ekonomisko ietekmi, ko rada darbs 
vairākās vietās; lai noteiktu ietaupījumus, 
kas rodas no lielākas efektivitātes, pieprasa 
ietaupījumos iekļaut ne tikai strukturālas 
izmaksas (ēkas, apsaimniekošana, drošība, 
apdrošināšana, enerģētika, vides ietekme, 
ceļošana, loģistika, restorāni utt.), bet arī 
papildu izdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta; 
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa ietaupījumos 
iekļaut ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, 
apsaimniekošana, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, vides ietekme, ceļošana, 
loģistika, restorāni utt.), bet arī papildu 
izdevumus;

1. pieprasa, lai administrācija iesniedz 
aktuālus skaitliskos datus un informāciju 
par finansiālo un ekonomisko ietekmi, ko 
rada darbs vairākās vietās, precīzi norādot 
katras darbavietas izmaksas; lai noteiktu 
ietaupījumus, kas rodas no lielākas 
efektivitātes, pieprasa ietaupījumos iekļaut 
ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, 
apsaimniekošana, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, vides ietekme, ceļošana, 
loģistika, restorāni utt.), bet arī papildu 
izdevumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieprasa, lai administrācija analizē 
ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta; 
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa ietaupījumos
iekļaut ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, 
apsaimniekošana, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, vides ietekme, ceļošana, 
loģistika, restorāni utt.), bet arī papildu 
izdevumus;

1. pieprasa, lai administrācija nekavējoties 
analizē ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja 
Parlamentam būtu tikai viena darbavieta; 
lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no 
lielākas efektivitātes, pieprasa ietaupījumos 
iekļaut ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, 
apsaimniekošana, drošība, apdrošināšana, 
enerģētika, vides ietekme, ceļošana, 
loģistika, restorāni utt.), bet arī papildu 
izdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Eiropas Parlamenta attiecīgos 
dienestus izvērtēt Luksemburgas iestāžu 
un Eiropas Parlamenta noslēgtos 
līgumus, jo īpaši noteikumus, kas attiecas 
uz Parlamenta vajadzībām atbilstīgo 
darbinieku skaitu Luksemburgā; uzskata, 
ka šajā novērtējumā būtu jāiekļauj 
Parlamenta dienestu rentablāko atrašanās 
vietu analīze un salīdzinājums, lai 
Parlamentam savā galvenajā atrašanās 
vietā būtu izdevīgi izmantot šos dažus 
ārpakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jan Mulder
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a prasa administrācijai veikt salīdzinošu 
analīzi par iespējamiem ietaupījumiem, ko 
varētu radīt, nosakot Parlamenta darba 
vietu tikai Briselē, vienlaikus pārceļot 
Eiropadomes sanāksmes uz Strasbūru; 
šajā analīzē būtu jāiekļauj gan 
strukturālie, gan papildu izdevumi;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka, lai gan Eiropas iestāžu 
atrašanās vietas ir noteiktas Līgumos, 
48. pantā tomēr ir atļauts ierosināt 
Līguma grozījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
visefektīvākais un izmaksu ziņā
vislietderīgākais, ja tas neatrastos kādā 
konkrētā vietā, bet to varētu uzreiz 
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LES 48. pantu. pārvietot.

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 
LES 48. pantu.

2. pauž nožēlu, ka, debatējot par 
jautājumu, kas skar 0,04 % no Eiropas 
Savienības gada budžeta, tiek apšaubīts 
Eiropas iestāžu policentriskuma un 
ģeogrāfiskās mobilitātes princips, kas ir 
svarīgs Eiropas projekta aspekts; 
atgādina, ka Eiropas iestāžu galvenās 
mītnes vietas ir noteiktas ES līgumos un 
tādējādi šis jautājums ir pakļauts 
dalībvalstu vienprātīgai politiskajai gribai.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 
LES 48. pantu.

2. uzskata, ka veids, kādā Parlaments ir 
organizēts, pirmkārt, ir veidojies 
vēsturiski, un, otrkārt, tā pamatā ir vēlme, 
lai Eiropas Savienības iestāžu un 
aģentūru galvenās mītnes atrastos 
dažādās vietās.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Monika Hohlmeier
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 
LES 48. pantu.

2. atkārto 2012. gada 23. oktobra 
rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā 
uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu pausto 
aicinājumu dalībvalstīm nākamajā 
Līguma pārskatīšanas reizē pārskatīt 
jautājumu par Parlamenta atrašanās 
vietu un darba vietām, grozot 
6. protokolu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 
LES 48. pantu.

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu 
efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja 
tas atrastos tikai vienā vietā; tādēļ nolemj 
ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar 
LES 48. pantu; tomēr, ņemot vērā to, ka 
Strasbūrai kā miera un izlīguma 
simbolam Eiropā ir vēsturiska nozīme, ir 
jācenšas panākt pieņemamu, atbilstīgu un 
dzīvotspējīgu alternatīvu pašreizējai 
atrašanās vietai Strasbūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

– nolemj neizteikt nevienu ieteikumu 
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attiecībā uz Savienības iestāžu 
galvenajām mītnēm,

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
2. punkts – 2. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumus, kuros divreiz (1997. un 
2012. gadā) atgādināts, ka Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka 
Eiropas Parlamenta galvenā mītne 
atrodas Strasbūrā; ņemot vērā, ka tā 
nostiprināja 6. protokolā noteikto, 
precizējot protokola piemērošanas 
noteikumus; ņemot vērā, ka tā pilnībā 
atzina Eiropas Parlamenta pilnvaras 
noteikt iekšējo organizāciju, jo tas var 
pieņemt piemērotus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu tā 
netraucētu darbību un procedūru izpildi, 
taču tā kā tā norādīja, ka jautājums par 
galvenās mītnes noteikšanu nav ietverts 
minētajā kompetences jomā; ņemot vērā, 
ka tā ir atzinusi neērtības un izmaksas, ko 
rada vairākas darba vietas, taču tā kā tā 
arī precizēja, ka šis jautājums nav ne 
Parlamenta, ne Tiesas kompetencē, bet
vajadzības gadījumā to var risināt 
dalībvalstis, īstenojot savas pilnvaras, kas 
ļauj tām noteikt iestāžu galveno mītni,

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Catherine Trautmann

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, ka, tā kā Parlamentam nav 
pilnvaru izvēlēties galveno mītni, par to, 
tāpat kā par citu iestāžu galveno mītni, 
vienojās dalībvalstis, pieņemot 
vienprātīgu lēmumu; iesaka, ka jebkuru 
priekšlikumu par izmaiņām, kas skartu 
galveno mītni, jāizskata tādos pašos 
vienprātības apstākļos un apspriežot arī 
tās iestāžu un aģentūru mītnes vietas, kas 
tika noteiktas pēc minētās vienošanās;

Or. fr


