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Grozījums Nr.  10 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā ES pašreizējā finanšu, ekonomikas 
un sociālajā situācijā iestādēm ir jāreaăē, 
rīkojoties kvalitatīvi un efektīvi, un 
jāizmanto stingras pārvaldības procedūras, 
lai nodrošinātu, ka tiek panākti 
ietaupījumi; uzskata, ka ietaupījumi būtu 
jānodrošina arī tajās budžeta pozīcijās, 
kuras attiecas uz Eiropas Parlamenta 
deputātiem; 

A. tā kā ES pašreizējā finanšu, ekonomikas 
un sociālajā situācijā iestādēm ir jāreaăē, 
rīkojoties kvalitatīvi un efektīvi, un 
jāizmanto stingras pārvaldības procedūras, 
lai varētu panākt ietaupījumus; uzskata, ka 
ietaupījumi būtu jānodrošina arī tajās 
budžeta pozīcijās, kuras attiecas uz Eiropas 
Parlamenta deputātiem; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/11 

Grozījums Nr.  11 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta 

Prezidija un Budžeta komitejas līdz šim 

veiksmīgo sadarbību, īstenojot pašreizējo 

budžeta procedūru, kā arī Prezidija un 

Budžeta komitejas 2011. gada 22. marta 

iepriekšējas saskaĦošanas sanāksmē 

panākto vienošanos; 

svītrots 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0087/12 

Grozījums Nr.  12 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. vēlreiz apstiprina, ka, Ħemot vērā grūto 
ekonomikas un budžeta stāvokli 
dalībvalstīs, Parlamentam būtu atbildīgi 
jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, nepārsniedzot 
inflācijas līmeni4; Ħemot vērā iestāžu 
kopīgo nostāju, uzskata, ka līdzekĜi ar 
paplašināšanos saistītām vajadzībām 
budžetā ir jāiekĜauj ar grozījumu vēstules 
vai budžeta grozījuma palīdzību; tāpat ar 
grozījumu vēstuli vai attiecīgu budžeta 
grozījumu budžetā tiks iekĜauti līdzekĜi, 
kas nepieciešami 18 jaunajiem Parlamenta 
deputātiem, kuri sāk savu pienākumu 
izpildi pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā; 

5. vēlreiz apstiprina, ka, Ħemot vērā grūto 
ekonomikas un budžeta stāvokli 
dalībvalstīs, Parlamentam būtu atbildīgi 
jārīkojas ar budžeta līdzekĜiem un 
jāierobežo savi izdevumi, nodrošinot, ka to 
apjoms ir ievērojami zemāks par 

2012. gadam prognozēto inflācijas līmeni; 
Ħemot vērā iestāžu kopīgo nostāju, uzskata, 
ka līdzekĜi ar paplašināšanos saistītām 
vajadzībām budžetā ir jāiekĜauj ar 
grozījumu vēstules vai budžeta grozījuma 
palīdzību; tāpat ar grozījumu vēstuli vai 
attiecīgu budžeta grozījumu budžetā tiks 
iekĜauti līdzekĜi, kas nepieciešami 
18 jaunajiem Parlamenta deputātiem, kuri 
sāk savu pienākumu izpildi pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā; 

––––––––––––––––––––––– 

4
 Eiropas Savienības Statistikas biroja 2011. gada 

16. marta paziĦojums presei (41/2011). 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0087/2011 

José Manuel Fernandes 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

9.d punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.d uzsver, ka pašreizējā deputātu 

piemaksu sistēma ir jāpārskata, lai 

izvairītos no tā, ka ceĜojumu dienās tiek 

piešėirta gan dienas nauda, gan ilguma 

piemaksa; turklāt uzskata, ka deputātu 

piemaksu pārskatīšana ir būtiska, lai 

pienācīgi pielāgotu dienas naudu to dienu 

skaitam, kurās deputāti faktiski pilda 

savus deputāta pienākumus; 

Or. en 

 
 


