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30.3.2011 A7-0087/2 

Grozījums Nr.  2 

Alexander Alvaro, Carl Haglund 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka, Ħemot vērā ekonomikas 
krīzi, valsts parādu smago slogu un 
ierobežojumus laikā, kad notiek valstu 
budžeta konsolidācija, Eiropas 
Parlamentam un pārējām iestādēm būtu 
atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, tomēr nemazinot 
iespējas sasniegt mērėi — veikt izcilu 
darbu likumdošanas jomā; tādēĜ ir gatavs 
piekrist tam, ka saskaĦā ar Iestāžu 
nolīguma 23. punktu tiek pārskatīts DFS 
5. izdevumu kategorijas maksimālais 
apjoms; pārskatīšanai vajadzētu būt 
kompensējošai darbībai, par 
EUR 100 miljoniem samazinot 
5. izdevumu kategorijas (Administrācija) 
maksimālo apjomu un attiecīgi palielinot 
apjomus citās izdevumu kategorijās, lai 
veicinātu ar jaunatni saistītu uzdevumu 
izpildi; 

8. uzskata, ka, Ħemot vērā ekonomikas 
krīzi, valsts parādu smago slogu un 
ierobežojumus laikā, kad notiek valstu 
budžeta konsolidācija, Eiropas 
Parlamentam un pārējām iestādēm būtu 
atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, tomēr nemazinot 
iespējas sasniegt mērėi — veikt izcilu 
darbu likumdošanas jomā; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/3 

Grozījums Nr.  3 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 
Miguel Portas, Jürgen Klute 

GUE/NGL grupas vārdā 
Lajos Bokros 

 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a. punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a aicina Prezidiju grozīt Prezidija 
lēmumā (PE 422.536/BUR) iekĜautos 
noteikumus par ceĜa izdevumiem (budžeta 
1400. postenis), nosakot, ka lidojumiem, 
kuru ilgums ir mazāks par 4 stundām, 
lidmašīnas biĜetes ir jāiegādājas 
ekonomiskajā klasē; uzskata, ka no šī 
Deputātu nolikuma īstenošanas jaunā 
noteikuma būtu jānosaka atkāpes, Ħemot 
vērā deputāta vecumu un veselības 
stāvokli; prasa šo noteikumu attiecināt arī 
uz Parlamenta darbiniekiem; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/4 

Grozījums Nr.  4 

James Elles 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. cenšoties modernizēt un racionalizēt 
administrāciju, ir jāveic arī pasākumi 
Parlamenta drošības garantēšanai; pieprasa 
iekĜaut rezervē EUR 3 miljonus, ko varētu 
izmantot, tiklīdz būtu iesniegta praksē 
īstenojama uzlabojumu koncepcija un 
izmaksu plānojums; 

12. cenšoties modernizēt un racionalizēt 
administrāciju, ir jāveic arī pasākumi 
Parlamenta drošības garantēšanai; pieprasa 
iekĜaut rezervē EUR 3 miljonus, ko varētu 
izmantot, tiklīdz būtu iesniegta praksē 
īstenojama uzlabojumu koncepcija un 
izmaksu plānojums; atgādina 
J. M. Fernandes ziĦojumā par 
2012. finanšu gada budžeta procedūras 
pamatnostādnēm (pārējās iedaĜas) minēto, 
proti, ka būtu rūpīgi jāizvērtē, vai Eiropas 
iedzīvotāju tiesības uz piekĜuves brīvību, 
lai tiktos ar saviem Eiropas Parlamenta 
deputātiem, varētu vēl efektīvāk samērot 
ar steidzamo nepieciešamību garantēt 
drošību tiem, kuri strādā iestādēs; aicina 
ăenerālsekretāru līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniegt attiecīgu ziĦojumu; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/5 

Grozījums Nr.  5 

James Elles 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver nepieciešamību pastāvīgi 
informēt Eiropas iedzīvotājus, nodrošinot 
informācijas vienmērīgu sadalījumu, un 
pieprasa Parlamenta administrācijai 
pastāvīgi pārraudzīt gan esošās, gan 
potenciālās informācijas biroju atrašanās 
vietas, sevišėi tās, kur telpas tiek 
piedāvātas, neprasot atlīdzību; 

15. uzsver nepieciešamību pastāvīgi 
informēt Eiropas iedzīvotājus, nodrošinot 
informācijas vienmērīgu sadalījumu, un 
pieprasa Parlamenta administrācijai 
pastāvīgi pārraudzīt gan esošās, gan 
potenciālās informācijas biroju atrašanās 
vietas, sevišėi tās, kur telpas tiek 
piedāvātas, neprasot atlīdzību; prasa veikt 
Parlamenta ārējo biroju pamatīgu 
pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tie darbojas 
efektīvi, tostarp mūsdienīgu informācijas 
līdzekĜu izmantošanas ziĦā, tā sekmējot 
Eiropai nozīmīgu jautājumu apspriešanu 
dalībvalstīs; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/6 

Grozījums Nr.  6 

James Elles 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a prasa rūpīgi izvērtēt to, kā pašlaik 
tiek nodrošināta saziĦa starp Eiropas 
Parlamentu un valstu parlamentiem, lai 
noskaidrotu iespējas pilnveidot kontaktus 
starp konkrētu nozaru jautājumos 
kompetentajām Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu komitejām, tā 
veidojot saturīgāku un rezultatīvāku 
dialogu; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/7 

Grozījums Nr.  7 

Derek Vaughan, Francesca Balzani, Göran Färm 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka, Ħemot vērā ekonomikas 
krīzi, valsts parādu smago slogu un 
ierobežojumus laikā, kad notiek valstu 
budžeta konsolidācija, Eiropas 
Parlamentam un pārējām iestādēm būtu 
atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, tomēr nemazinot 
iespējas sasniegt mērėi — veikt izcilu 
darbu likumdošanas jomā; tādēĜ ir gatavs 
piekrist tam, ka saskaĦā ar Iestāžu 
nolīguma 23. punktu tiek pārskatīts DFS 
5. izdevumu kategorijas maksimālais 
apjoms; pārskatīšanai vajadzētu būt 
kompensējošai darbībai, par 
EUR 100 miljoniem samazinot 
5. izdevumu kategorijas (Administrācija) 
maksimālo apjomu un attiecīgi palielinot 
apjomus citās izdevumu kategorijās, lai 
veicinātu ar jaunatni saistītu uzdevumu 
izpildi; 

8. uzskata, ka, Ħemot vērā ekonomikas 
krīzi, valsts parādu smago slogu un 
ierobežojumus laikā, kad notiek valstu 
budžeta konsolidācija, Eiropas 
Parlamentam un pārējām iestādēm būtu 
atbildīgi jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, tomēr nemazinot 
iespējas sasniegt mērėi — veikt izcilu 
darbu likumdošanas jomā; tādēĜ vēlas 
izvērtēt ierosināto iespēju saskaĦā ar 
Iestāžu nolīguma 23. punktu pārskatīt DFS 
5. izdevumu kategorijas maksimālo 
apjomu, kas nozīmētu 2012. gadā DFS 
5. izdevumu kategorijā pieejamo 
nepiešėirtu līdzekĜu rezervju pārvietošanu 
uz citām DFS izdevumu kategorijām; 
uzsver, ka tas būtu jādara, neskarot 
prioritātes, ko Parlaments noteicis 
attiecībā uz 2012. gada budžeta Komisijas 
iedaĜu, par kuru vēl ir jāvienojas un kuru 
Parlamentam būtu jāapstiprina 
2011. gada jūnijā, un ka ir jāievēro 
Komisijas iniciatīvas tiesības; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/8 

Grozījums Nr.  8 

Derek Vaughan, Göran Färm 

S&D grupas vārdā 
Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atgādina par nostāju, ko Parlaments 
paudis rezolūcijā par 2012. finanšu gada 
budžeta procedūras pamatnostādnēm; 
uzskata, ka arī turpmāk viena no 
galvenajām prioritātēm būs iepriekšēja 
nomaksa, lai samazinātu finansēšanas 
izmaksas, šajā sakarībā pieprasa optimāli 
izmantot budžeta līdzekĜus gada beigās, 
nodrošinot papildu līdzekĜus ilgtermiĦa 
būvniecības projektiem ar neizlietoto 
apropriāciju pārvietojuma palīdzību, kurš 
jāapstiprina Budžeta komitejai, vienlaikus 
ievērojot pārredzamības un pareizas 
finanšu pārvaldības principus; 

16. atgādina par nostāju, ko Parlaments 
paudis rezolūcijā par 2012. finanšu gada 
budžeta procedūras pamatnostādnēm; 
uzskata, ka arī turpmāk viena no 
galvenajām prioritātēm būs iepriekšēja 
nomaksa, lai samazinātu finansēšanas 
izmaksas, šajā sakarībā pieprasa optimāli 
izmantot budžeta līdzekĜus, izstrādāt vidēja 
termiĦa un ilgtermiĦa stratēăiju, lai rastu 
labāko risinājumu, Ħemot vērā, ka ir 
jāapsver dažādas iespējas un alternatīvi 
finansēšanas varianti, vienlaikus ievērojot 
pārredzamības un pareizas finanšu 
pārvaldības principus; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/9 

Grozījums Nr.  9 

Derek Vaughan, Göran Färm 

S&D grupas vārdā 
Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

2012. finanšu gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, I iedaĜa — Parlaments 
2011/2018(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atzinīgi vērtē izsmeĜošo informāciju, 
kas saĦemta par Eiropas vēstures nama 
izveides gaitu; Ħem vērā Eiropas vēstures 
nama izveides kopējo izmaksu tāmi, kā arī 
ekspluatācijas izmaksu tāmi un 
nepieciešamo nodrošinājumu ar personālu; 
prasa, lai Prezidijs samazinātu tāmē 
iekĜautās ekspluatācijas izmaksas; lai 
dialogs ar iesaistītajām personām joprojām 
būtu pārredzams un rezultatīvs, prasa 
iesniegt darbības plānu, kurā izklāstīta 
Eiropas vēstures nama ilgtermiĦa darbības 
stratēăija, un prasa saskaĦā ar Finanšu 
regulas 179. panta 3. punktu iespējami drīz 
sniegt informāciju par šo būvniecības 
projektu; ierosina EUR 2 miljonus iekĜaut 
rezervē, kamēr nav saĦemts minētais 
darbības plāns; 

atzinīgi vērtē izsmeĜošo informāciju, kas 
saĦemta par Eiropas vēstures nama 
projektu; konstatē, ka šī projekta 
sagatavošanas posma atbalstam ir 
pieejami rezervē iekĜautie līdzekĜi; 
uzsver — rezervē iekĜauto līdzekĜu 
izmantošanas iespēja nenozīmē, ka ir 
panākta galīgā vienošanās par projektu; 
vēlreiz norāda — iespēju piešėirt papildu 
finansējumu Eiropas Parlaments izvērtēs, 
tikai pamatojoties uz 1) informāciju, kas 
nepieciešama par plānoto finansēšanas 
līdzekĜu summu un avotiem, 
2) papildinformāciju par juridiskajām 
sekām un 3) ar nosacījumu, ka visi ar šo 
projektu saistītie lēmumi tiek pieĦemti 
saskaĦā ar atbilstošu lēmumu 
pieĦemšanas procedūru, kas nodrošina 
atklātas debates un pārredzamību; Ħem 
vērā Eiropas vēstures nama izveides kopējo 
izmaksu tāmi, kā arī ekspluatācijas 
izmaksu tāmi un nepieciešamo 
nodrošinājumu ar personālu; prasa, lai 
Prezidijs samazinātu tāmē iekĜautās 
ekspluatācijas izmaksas; lai dialogs ar 
iesaistītajām personām joprojām būtu 
pārredzams un rezultatīvs, prasa iesniegt 
darbības plānu, kurā izklāstīta Eiropas 
vēstures nama ilgtermiĦa darbības 
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stratēăija, un prasa saskaĦā ar Finanšu 
regulas 179. panta 3. punktu iespējami drīz 
sniegt informāciju par šo būvniecības 
projektu; ierosina EUR 2 miljonus iekĜaut 
rezervē, kamēr nav saĦemts minētais 
darbības plāns; atgādina, ka jo īpaši 
pašreizējā ekonomiskajā situācijā visām 
Eiropas iestādēm ir jāievēro stingra 
budžeta disciplīna, tā nodrošinot savu 
budžeta līdzekĜu lietderīgu izmantošanu; 

Or. en 

 
 


