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14.4.2014 A7-0277/5 

Grozījums Nr.  5 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. tomēr uzsver — lai dotu iespēju visiem 

jaunā Parlamenta deputātiem īstenot savas 

pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju 

īstenot visas savas pilnvaras, būtu 

jānodrošina pietiekams resursu apmērs; 

3. tomēr uzsver — lai dotu iespēju visiem 

jaunā Parlamenta deputātiem īstenot savas 

pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju 

īstenot visas savas pilnvaras, būtu 

jānodrošina pietiekams resursu apmērs; 

uzskata, ka palielinājums, kas 
nepārsniedz 1,9 %, būtu pietiekams; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/6 

Grozījums Nr.  6 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. atgādina, ka ăenerālsekretāra ziĦojumā 
ierosinātais 2015. gada provizoriskā tāmes 
projekta apjoms bija EUR 1 822 929 112 
(20,09 % no V izdevumu kategorijas); 
Ħem vērā, ka palielinājums salīdzinājumā 
ar 2014. gada budžetu ir 3,83 %; norāda, 
ka 0,67 % no šī palielinājuma veido 
deputātu pilnvaru termiĦa beigu pabalsti, 
kas ir tiesību aktos paredzētas un 
obligātas izmaksas, un 1,42 % veido 
ilgtermiĦa ieguldījumi KAD ēkas 
celtniecībā; norāda, ka tādējādi pārējo 
izdevumu palielinājums ir 1,74 %; 

svītrots 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/7 

Grozījums Nr.  7 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pieĦem zināšanai Eiropas Parlamenta 

2015. finanšu gada provizorisko tāmes 

projektu, ko Prezidijs apstiprināja 

2014. gada 2. aprīlī; atzinīgi vērtē Prezidija 
apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta 

apjomu, kas ir ievērojami mazāks nekā 

sākotnējais priekšlikums; tomēr pauž 
nožēlu par ilgo un grūto procedūru; 

6. pieĦem zināšanai Eiropas Parlamenta 

2015. finanšu gada provizorisko tāmes 

projektu, ko Prezidijs apstiprināja 

2014. gada 2. aprīlī; pauž nožēlu par 
Prezidija apstiprinātā provizoriskā tāmes 

projekta apjomu, kaut arī tas ir ievērojami 

mazāks nekā sākotnējais priekšlikums; 

pauž nožēlu arī par ilgo un grūto 
procedūru; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/8 

Grozījums Nr.  8 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. apstiprina 2015. gada tāmes projektu 

EUR 1 794 929 112 apmērā, kas atbilst 

vispārējam palielinājumam par 1,84 % 

salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu, un 
piekrīt arī iekĜaut tāmes projektā obligātos 
ārkārtas izdevumus 0,4 % apmērā, kuri 
izriet no jaunās vienošanās par 
atalgojuma un pensiju korekcijas 
koeficientu; 

7. noraida 2015. gada tāmes projektu 

EUR 1 794 929 112 apmērā, kas atbilst 

vispārējam palielinājumam par 2,2 % 

salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu;  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/9 

Grozījums Nr.  9 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a uzskata, ka papildu ietaupījumus 
varētu panākt, kritiski izvērtējot IKT 
budžeta pozīcijas, izdevumus par 
transportlīdzekĜiem un rezervi 
neparedzētiem izdevumiem; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/10 

Grozījums Nr.  10 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a atkārtoti norāda, ka Parlamenta 
pienākums ir rīkoties ilgtspējīgi; atzinīgi 
vērtē centienus veidot „bezpapīra” vidi un 
pašreizējo vērtīgo darbu, īstenojot EMAS 
pieeju; uzskata, ka EMAS procesam ir 
vajadzīgs nepārtraukts budžeta atbalsts; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/11 

Grozījums Nr.  11 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2014/2003(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a pauž nožēlu par politiskajām grupām 
paredzēto līdzekĜu iesaldēšanu; politiskās 
grupas dod neatsveramu ieguldījumu 
Parlamenta likumdošanas un pārējā 
darbā, kā arī tā pārbaudes pilnvaru 
īstenošanā; 

Or. en 

 

 


