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LV Vienoti daudzveidībā LV 

14.4.2014 A7-0277/20 

Grozījums Nr.  20 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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; 

svītrots 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/21 

Grozījums Nr.  21 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL 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. uzsver — lai dotu iespēju jaunā 
Parlamenta deputātiem īstenot savas 
pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju 
īstenot visas savas pilnvaras, būtu 
jānodrošina pietiekams resursu apmērs; 

3. uzsver — lai dotu iespēju jaunā 
Parlamenta deputātiem īstenot savas 
pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju 
īstenot visas savas pilnvaras, būtu 
jānodrošina atbilstošs resursu apmērs; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/22 

Grozījums Nr.  22 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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. pieĦem zināšanai 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 reālus efektivitātes 
uzlabojumus un atbrīvotu resursus, 
neapdraudot darba apstākĜus, sociālās 
tiesības un nodarbinātību un vienlaikus 
nodrošinot izcilību likumdošanas jomā, 
pilnvaras budžeta jomā un pārbaudes 
pilnvaras, attiecības ar valstu parlamentiem 
un darba apstākĜu kvalitāti; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/23 

Grozījums Nr.  23 

Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzstāj — ja deputāti nobalso par vēl 
lielākiem Parlamenta izdevumu 
samazinājumiem, pirmāmkārtām būtu 
jāizskata Parlamenta deputātu piemaksas 
par vispārējiem izdevumiem iesaldēšana 
2014. gada līmenī, jo tas Ĝautu ietaupīt 
vairākus miljonus euro; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/24 

Grozījums Nr.  24 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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; pieĦem zināšanai 
Prezidija apstiprinātā provizoriskā tāmes 
projekta apjomu, kas ir ievērojami mazāks 
nekā sākotnējais priekšlikums; atgādina, 
ka provizoriskā tāmes projekta apjomam 
būtu jāatbilst iestāžu faktiskajām 
vajadzībām, vienlaikus nodrošinot izcilību 
likumdošanas jomā un darba apstākĜu 
kvalitāti; uzstāj — lai nodrošinātu pareizu 
un patiesu novērtējumu, kā arī pienācīgu 
atbildīgumu un pārredzamību saistībā ar 
nodokĜu maksātāju naudas pārvaldību, 
iestāžu izdevumu tāmes nedrīkstētu 
ietekmēt tikai ar vēlēšanām saistīti vai 
periodiski pasākumi; pieĦem zināšanai 
procedūras ilgo un grūto norisi; 
 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/25 

Grozījums Nr.  25 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 uzstāj — lai stiprinātu demokrātiju un 
leăitimitāti, kā arī nodrošinātu un 
stiprinātu saikni starp Parlamenta 
deputātiem, viĦu vēlēšanu apgabaliem un 
ES iedzīvotājiem, nevajadzētu samazināt 
vietējo palīgu līgumiem paredzētos 
resursus; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/26 

Grozījums Nr.  26 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL 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. pieĦem zināšanai 2015. gada tāmes 
projektu EUR 1 794 929 112 apmērā, kas 
atbilst vispārējam palielinājumam par 
1,8 % salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu, 
un, Ħemot vērā Parlamenta lēmumu, 
piekrīt iekĜaut tāmes projektā obligātos 
ārkārtas izdevumus 0,4 % apmērā, kuri 
izriet no jaunās vienošanās par atalgojuma 
un pensiju korekcijas koeficientu; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/27 

Grozījums Nr.  27 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 stingri iebilst pret mēăinājumiem 
samazināt politiskajām grupām pieejamos 
līdzekĜus; tā kā Parlamenta politiskās 
grupas ir galvenie demokrātijas un 
leăitimitātes garanti Parlamenta 
leăislatīvo lēmumu pieĦemšanas procesā, 
šo grupu finansiālās ilgtspējības 
mazināšana varētu apdraudēt to politisko 
darbību un spēju iejaukties; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/28 

Grozījums Nr.  28 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka nākamajam sasaukumam būs 
iespēja pārskatīt un pielāgot budžeta 
prioritātes un tas pieĦems galīgo lēmumu 
2014. gada oktobrī; 

8. uzsver, ka ir jānodrošina pareizs un 
patiess novērtējums, kā arī pienācīgs 
atbildīgums un pārredzamība saistībā ar 
nodokĜu maksātāju naudas pārvaldību; 
stingri norāda, ka iestāžu izdevumu tāmes 
nedrīkstētu ietekmēt tikai ar vēlēšanām 
saistīti vai periodiski pasākumi, tādējādi 
nodrošinot, ka nākamajam sasaukumam 
patiešām būs iespēja pārskatīt un pielāgot 
budžeta prioritātes un tas pieĦems galīgo 
lēmumu 2014. gada oktobrī; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/29 

Grozījums Nr.  29 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a uzstāj, ka Parlaments varētu līdz 
2016. gadam atlikt vairākus IT līgumus, 
kas neapdraudētu tā ikdienas darbu vai 
likumdošanas funkciju; uzsver, ka stingri 
iebilst pret darbinieku skaita 
samazināšanu, sociālo tiesību zaudēšanu 
un darba apstākĜu pasliktināšanos 
Parlamentā; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/30 

Grozījums Nr.  30 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzinīgi vērtē ierosinātos iekšējos 
pasākumus, ar kuriem tiktu panākti 
efektivitātes uzlabojumu radīti ietaupījumi 
Parlamenta budžetā, un šie pasākumi ir 
sistēmas izstrāde komiteju grozījumu 
rakstiskai tulkošanai pēc deputātu 
pieprasījuma, sistēma mutiskajai tulkošanai 
pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas 
nav plenārsēde, „bezpapīra” sistēmas 
ieviešana Parlamentā, priekšlikumi 
Parlamenta darba ritma efektīvākai 
struktūrai un pāreja no Streamline uz 
Sysper2 sistēmu; 

13. pieĦem zināšanai ierosinātos iekšējos 
pasākumus, ar kuriem tiktu panākti 
efektivitātes uzlabojumu radīti ietaupījumi 
Parlamenta budžetā, un šie pasākumi ir 
sistēmas izstrāde komiteju grozījumu 
rakstiskai tulkošanai pēc deputātu 
pieprasījuma, sistēma mutiskajai tulkošanai 
pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas 
nav plenārsēde, „bezpapīra” sistēmas 
ieviešana Parlamentā, priekšlikumi 
Parlamenta darba ritma efektīvākai 
struktūrai un pāreja no Streamline uz 
Sysper2 sistēmu; stingri norāda, ka visi šie 
pasākumi, nodrošinot izcilību 
likumdošanas jomā un gan Parlamenta 
deputātu, gan ES iedzīvotāju tiesības būt 
pienācīgi informētiem un laikus piekĜūt 
visiem vajadzīgajiem dokumentiem, 
kopumā neapdraudēs darba apstākĜu 
kvalitāti, sociālās tiesības un 
nodarbinātību; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/31 

Grozījums Nr.  31 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atsaucoties uz iepriekš minēto 
2013. gada 23. oktobra rezolūciju par 
Eiropas Savienības 2014. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu, norāda — lai 
īstenotu darbinieku skaita ikgadējo 
samazinājumu par 1 %, Parlamenta 
Ăenerālsekretariāts samazinās savu 
darbinieku skaitu un jebkādi jauni 
uzdevumi tiks veikti, izmantojot pieejamos 
cilvēkresursus un pārcelšanu; 

18. atsaucoties uz iepriekš minēto 
2013. gada 23. oktobra rezolūciju par 
Eiropas Savienības 2014. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu, pauž dziĜu 
nožēlu par Parlamenta 
Ăenerālsekretariāta nodomu īstenot 
darbinieku skaita ikgadējo samazinājumu 
par 1 %, vienlaikus pienācīgi īstenojot 
jaunus uzdevumus un kompetences un 
saglabājot izcilību likumdošanas jomā; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/32 

Grozījums Nr.  32 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL 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. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. Ħem vērā apvienotās Prezidija un 
Budžeta komitejas darba grupas 
secinājumus par Parlamenta budžetu, proti, 
ka ir jāveic strukturālas un organizatoriskas 
reformas; šajā sakarībā norāda, ka būtu 
jāuzlabo neatkarīgu zinātnisku konsultāciju 
sniegšana un pārbaudes spēja, kā arī 
atbalsts deputātiem, lai veicinātu 
Parlamenta kā tādas iestādes darbu, kurai 
uzticētas likumdošanas un demokrātiskas 
pārbaudes pilnvaras; uzsver, ka šie mērėi 
jāīsteno finansiāli atbildīgi un ka 
ăenerālsekretāram pirms 2015. gada 
budžeta lasījuma Parlamentā vajadzētu 
skaidri izklāstīt sīki izstrādātu plānu, kas 
jāiesniedz Budžeta komitejai, par to, kā šie 
mērėi tiks sasniegti un kāda būs to ietekme 
uz budžetu; 

19. pieĦem zināšanai apvienotās Prezidija 
un Budžeta komitejas darba grupas 
konstatējumus par Parlamenta budžetu, 
proti, ka ir jāveic strukturālas un 
organizatoriskas reformas; šajā sakarībā 
atgādina, ka nākamajam sasaukumam 
būs iespēja pārskatīt un pielāgot šīs 
reformas; pieĦem zināšanai, ka būtu 
jāuzlabo neatkarīgu zinātnisku konsultāciju 
sniegšana un pārbaudes spēja, kā arī 
atbalsts deputātiem, lai veicinātu 
Parlamenta kā tādas iestādes darbu, kurai 
uzticētas likumdošanas un demokrātiskas 
pārbaudes pilnvaras; uzsver, ka šie mērėi 
jāīsteno pārredzami, atbildīgi un finansiāli 
atbildīgi, kā arī pienācīgi un savlaicīgi 
jāizvērtē, un ka ăenerālsekretāram pirms 
2015. gada budžeta lasījuma Parlamentā 
vajadzētu skaidri izklāstīt sīki izstrādātu 
plānu, kas jāiesniedz Budžeta komitejai, 
par to, kā šie mērėi tiks sasniegti un kāda 
būs to ietekme uz budžetu; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/33 

Grozījums Nr.  33 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. atzīstot efektivitātes un rentabilitātes 
nozīmi mutiskās tulkošanas jomā, 
atgādina, ka šie aspekti nedrīkst mazināt 
aktuālas un visiem saprotamas informācijas 
pieejamību visā Savienībā, jo 
daudzvalodība un mutiskā tulkošana video 
straumēšanas režīmā, kā arī Parlamenta 
pārredzamība ir Ĝoti svarīga sabiedrībai un 
tādējādi arī Parlamenta deputātiem; 

21. atgādina mutiskās tulkošanas jomas 
nozīmību un atbalsta visus pasākumus, 
kuri veicina efektivitāti un rentabilitāti, 
vienlaikus nodrošinot darba apstākĜu 
kvalitāti; uzsver, ka šie aspekti nedrīkst 
mazināt aktuālas un visiem saprotamas 
informācijas pieejamību visā Savienībā, jo 
daudzvalodība un mutiskā tulkošana video 
straumēšanas režīmā, kā arī Parlamenta 
pārredzamība ir Ĝoti svarīga ES 
iedzīvotājiem un Parlamenta deputātiem; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/34 

Grozījums Nr.  34 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzskata, ka atsevišėus tieši deputātiem 
paredzētus IKT izdevumus varētu finansēt 
no deputātiem paredzētās piemaksas par 
vispārējiem izdevumiem; 

22. uzskata, ka atsevišėus tieši deputātiem 
paredzētus IKT izdevumus, piemēram, 
tādas ierīces kā planšetdatorus un 
telefonus, vajadzētu finansēt no 
deputātiem paredzētās piemaksas par 
vispārējiem izdevumiem; 

Or. en 

 
 


