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14.4.2014 A7-0277/12 

Grozījums Nr.  12 

George Lyon 

ALDE 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 %; 

5. atgādina, ka ăenerālsekretāra ziĦojumā 
ierosinātais 2015. gada provizoriskā tāmes 
projekta apjoms bija EUR 1 822 929 112, 
tādējādi palielinājums salīdzinājumā ar 
2014. gada budžetu būtu EUR 67,3 miljoni 
jeb 3,83 %; turklāt norāda, ka 
EUR 11,7 miljonus no šī palielinājuma 
veido deputātu pilnvaru termiĦa beigu 
pabalsti; uzsver, ka Budžeta komiteja 

atbalsta kopējo ikgadējo palielinājumu ne 
vairāk kā paredzamās inflācijas apmērā; 
pieĦem zināšanai ăenerālsekretāra 
pārskatīto provizoriskā tāmes projekta 
priekšlikumu, kurā rasti papildu 
ietaupījumi EUR 35 miljonu apmērā; 
pauž nožēlu par to, ka Prezidijam 
iesniegtās tāmes galīgais apjoms joprojām 
krietni pārsniedza inflācijas apjomu (t. i., 
palielinājumu par 2,24 % salīdzinājumā 
ar 2014. gada budžetu); 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/13 

Grozījums Nr.  13 

George Lyon 

ALDE 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, kuru Prezidijs apstiprināja 
2014. gada 2. aprīlī un kurā noteikts 
2015. gada tāmes kopējais apjoms — 
EUR 1 794 929 112; pauž nožēlu par ilgo 
un grūto procedūru; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/14 

Grozījums Nr.  14 

George Lyon 

ALDE 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.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a atsaucas uz ăenerālsekretāra 
ziĦojuma par provizorisko tāmes projektu 
5. punktu, kurā norādīts, ka 10 1. nodaĜā 
(„Rezerve neparedzētiem izdevumiem”) ir 
rezervēti EUR 15 miljoni gaidāmajai algu 
korekcijai par 2011. un 2012. gadu; 
atgādina, ka 2014. gada 11. martā 
Parlaments apstiprināja pārskatīto 
Komisijas priekšlikumu par algu 
korekcijām (A7-0165/2014), saskaĦā ar 
kuru kopējās algu korekcijas izmaksas 
2015. gadā būs EUR 7 miljoni; tādēĜ 
ierosina 10. nodaĜā veikt samazinājumu 
vēl EUR 7 miljonu apmērā, kā rezultātā 
tāmes kopējais apjoms būtu 
EUR 1 787 929 112 jeb par 1,84 % lielāks 
nekā 2014. gada budžets; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/15 

Grozījums Nr.  15 

George Lyon 

ALDE 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. apstiprina grozīto 2015. gada tāmes 
projektu EUR 1 787 929 112 apmērā, kas 
atbilst vispārējam palielinājumam par 
1,84 % salīdzinājumā ar 2014. gada 
budžetu;  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/16 

Grozījums Nr.  16 

George Lyon 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. pieĦem 2015. finanšu gada tāmes 
projektu; 

28. pieĦem grozīto 2015. finanšu gada 
tāmes projektu; 

Or. en 

 
 


