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Grozījums Nr.  1 

Jens Geier 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzskata, ka Savienības budžetam būtu 
jāatspoguĜo pašreizējā ekonomiskā 
situācija, kādā nonākuši iedzīvotāji visā 
Savienībā, kā arī fiskālie ierobežojumi, ar 
ko saskaras daudzas dalībvalstis, no kurām 
dažas pieliek nopietnas pūles, lai savu 
budžetu balstītu uz ilgtspējīgākiem 
ilgtermiĦa pamatiem; 

2. uzskata, ka Parlamenta budžetam būtu 
jāatspoguĜo pašreizējā ekonomiskā 
situācija, kādā nonākuši iedzīvotāji visā 
Savienībā, kā arī fiskālie ierobežojumi, ar 
kuriem saskaras daudzas dalībvalstis, no 
kurām dažas pieliek nopietnas pūles, lai 
savu budžetu balstītu uz ilgtspējīgākiem 
ilgtermiĦa pamatiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Jens Geier 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē 2015. finanšu gadam 
noteiktās prioritātes un uzsver, ka tās 
pilnībā atbilst ăenerālsekretāra 
noteiktajām un apvienotās Prezidija un 
Budžeta komitejas darba grupas 
apspriestajām prioritātēm; uzsver, ka šīs 
reformas būtu jāturpina, lai panāktu 
būtiskus efektivitātes uzlabojumus un 
atbrīvotu resursus, neapdraudot izcilību 
likumdošanas jomā, pilnvaras budžeta 
jomā un pārbaudes pilnvaras, attiecības 
ar valstu parlamentiem un darba apstākĜu 
kvalitāti; 

4. uzskata, ka reformas būtu jāturpina, 
neapdraudot nedz izcilību likumdošanas 
jomā, nedz darba apstākĜu kvalitāti, lai 

panāktu ilgtspējīgus efektivitātes 
uzlabojumus Parlamentā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Jens Geier 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a norāda, ka par Prezidentūras ĂD 
ăenerāldirektora vietu patlaban joprojām 
ir atbildīgs Eiropas Parlamenta 
ăenerālsekretāra vietnieks un ka nesen 
ieceltais ăenerāldirektors stāsies amatā 
2014. gada 23. aprīlī; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Jens Geier 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 
2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. pieĦem zināšanai jaunā Parlamentārās 
izpētes pakalpojumu ăenerāldirektorāta 
izveidi 2013. gada 1. novembrī; atgādina, 
ka to izveidoja, neskarot budžetu, jo tika 
veikta pārcelšana no DG PRES un 
DG IPOL, un aicina sniegt pārskatu par to, 
kā tiks izmantoti tam pieejamie ārējie 
eksperti, ko vajadzētu iesniegt Budžeta 
komitejai pirms 2015. gada budžeta 
lasījuma Parlamentā; 

27. pieĦem zināšanai jaunā Parlamentārās 
izpētes pakalpojumu ăenerāldirektorāta 
izveidi 2013. gada 1. novembrī; atgādina, 
ka to izveidoja, neskarot budžetu, jo tika 
veikta pārcelšana no DG PRES un 
DG IPOL, un ka 2015. gadā jaunajam 
ăenerāldirektorātam nebūs vajadzīgi nedz 
jauni darbinieki, nedz jauni finanšu 
resursi; prasa sniegt informāciju par štata 
vietu skaitu jaunajā direktorātā 
2014. gada augustā/septembrī, tostarp par 
plānoto štata vietu pārcelšanu no abām 
Eiropas padomdevējām komitejām, 
salīdzinājumā ar situāciju 2014. gada 
janvārī un aicina sniegt pārskatu par to, kā 
tiks izmantoti tam pieejamie ārējie 
eksperti, ko vajadzētu savlaicīgi iesniegt 
Budžeta komitejai, lai varētu sagatavoties 
2015. gada budžeta lasījumam Parlamentā; 

Or. en 

 
 


