
 

AM\1027244LV.doc  PE533.905v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

14.4.2014 A7-0277/17 

Grozījums Nr.  17 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

EFD 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. nosaka 2015. gada tāmes projektu 
EUR 1 755 631 742 apmērā, kas nozīmē 
neto palielinājuma likmes iesaldēšanu 
(+ 0 % salīdzinājumā ar 2014. gada 
budžetu), un aicina ăenerālsekretāru 
konstatēt, kādi ietaupījumi ir vajadzīgi 
šāda apjoma nodrošināšanai; 

Or. en 
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12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. Ħem vērā vienošanos par iestāžu 
sadarbību, ko 2014. gada 5. februārī 
parakstīja Eiropas Parlaments, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un 
Reăionu komiteja; prasa līdz 2015. gada 
sākumam sniegt Budžeta komitejai sīku 
informāciju par šīs vienošanās finansiālo 
ietekmi un īstenošanas gaitu, Ħemot vērā 
2016. gada budžeta tāmes gatavošanu; 

12. Ħem vērā vienošanos par iestāžu 
sadarbību, ko 2014. gada 5. februārī 
parakstīja Eiropas Parlaments, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un 
Reăionu komiteja; prasa līdz 2015. gada 
sākumam sniegt Budžeta komitejai sīku 
informāciju par šīs vienošanās finansiālo 
ietekmi un īstenošanas gaitu, Ħemot vērā 
2016. gada budžeta tāmes gatavošanu; 
tādēĜ pauž bažas par priekšlikumu 
palielināt abu komiteju 2015. gada 
budžetu par 1,1 miljonu, lai uzlabotu to 
politiskās darbības spēju; 

Or. en 
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24. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. pieĦem zināšanai to, ka Eiropas 
vēstures nama atklāšana ir paredzēta 
2015. gada beigās; sagaida, ka 

ăenerālsekretārs un Prezidijs laicīgi 
sniegs jaunāko informāciju par stāvokli 
projekta īstenošanā pirms lasījuma 
Parlamentā 2014. gada rudenī; atkārtoti 
apliecina apĦemšanos panākt, lai galīgās 
izmaksas nepārsniegtu uzĦēmējdarbības 
plānā norādītos skaitĜus; 

24. aicina Prezidiju un ăenerālsekretāru 
apturēt Eiropas vēstures nama 
iekārtošanu, ietaupot ekspozīcijas 
iekārtošanas izmaksas, kas tiek lēstas 
21,4 miljonu apmērā, un gada darbības 
izmaksas 11,5 miljonu apmērā; 

Or. en 

 
 


