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28.4.2015 A8-0144/13 

Grozījums Nr.  13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a norāda, ka gada beigās tika pārvietoti 
no iepriekšējā gada budžeta pāri palikušie 
līdzekĜi EUR 71,5 miljonu apmērā jeb 4 % 
no kopējā budžeta apjoma; uzskata to par 
skaidru apliecinājumu tam, ka budžetā 
tiek paredzēti pārāk lieli līdzekĜi, un tādēĜ 
uzskata, ka Parlamenta vajadzību 
finansēšanai būtu pilnīgi pietiekami 
palielināt šī gada budžetu par aptuveni 
2 %; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Grozījums Nr.  14 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a tomēr uzskata, ka pašreizējās krīzes 
kontekstā EP deputātu sekretariāta 
piemaksu palielināšana nav atbalstāma; 

Or. en 



 

AM\1059519LV.doc  PE555.200v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

28.4.2015 A8-0144/15 

Grozījums Nr.  15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a prasa noteikt, ka deputātiem ir 
jāpamato 50 % izdevumu, kas segti no 
piemaksas par vispārējiem izdevumiem, 
šajā nolūkā iesniedzot apstiprinošus 
pierādījumus; uzskata, ka tādējādi varētu 
gūt priekšstatu par to, vai šīs piemaksas 
pašreizējais apmērs ir pamatots; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Grozījums Nr.  16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a pauž izbrīnu par to, ka kārtējo reizi ir 
ārkārtīgi palielinājušies IT izdevumi, no 
kuriem lielākā daĜa nav saistīti ar 
drošību; vēlas zināt, kādēĜ ir nepieciešams 
rakstiskās tulkošanas izdevumu 
palielinājums par EUR 3,9 miljoniem un 
cilvēkresursu pārvaldības izdevumu 
palielinājums par EUR 3,6 miljoniem; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Grozījums Nr.  17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. uzskata, ka, pieaugot elektronisko 

plašsaziĦas līdzekĜu un iekārtu 

izmantošanai, īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš IT drošībai, lai garantētu 

Parlamenta informācijas un komunikāciju 

sistēmu augstāko iespējamo drošības 

līmeni;  uzskata, ka jebkādi pasākumi šajā 

jomā jāveic, pamatojoties uz Parlamenta 

vajadzību skaidru izvērtējumu, un par tiem 

jālemj saistībā ar budžeta procedūru; 

23. uzskata, ka, pieaugot elektronisko 

plašsaziĦas līdzekĜu un iekārtu 

izmantošanai, īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš IT drošībai, lai garantētu 

Parlamenta informācijas un komunikāciju 

sistēmu augstāko iespējamo drošības 

līmeni; uzskata, ka jebkādi pasākumi šajā 

jomā jāveic, pamatojoties uz Parlamenta 

vajadzību skaidru izvērtējumu, un par tiem 

jālemj saistībā ar budžeta procedūru; 

uzskata, ka labākais veids, kā panākt 
kiberdrošību, ir palielināt pirmkoda 
programmatūras un šifrēšanas 
izmantošanu; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Grozījums Nr.  18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 27.a uzskata, ka atlikušo ar KAD ēku 
saistīto izmaksu segšanai labāk ir 
pieprasīt kredītu, lai izvairītos no 
Parlamenta budžeta pārāk liela 
pieauguma; uzskata, ka ar gada beigās 
pāri palikušajiem līdzekĜiem šādu kredītu 
var atmaksāt ātrāk; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Grozījums Nr.  19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a atbalsta domu par ārkārtīgi 
veiksmīgā „Parlamentarium” projekta 
paplašināšanu, atverot izstāžu centrus 
lielākajās Eiropas pilsētās; tomēr uzskata, 
ka šis plāns vispirms būtu jārealizē 
dalībvalstīs, kurās eiroskepticisms rada 
reālas problēmas; tādēĜ neuzskata, ka 
Berlīnei vajadzētu būt pirmajai vietai, 
kurā šāds centrs tiek atvērts; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Grozījums Nr.  20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.b prasa veikt pasākumus, lai atvieglotu 
sociāli mazaizsargātu cilvēku un Sociālā 
fonda projektu dalībnieku iespējas 
apmeklēt Apmeklētāju centru; aicina 
ăenerālsekretāru, sadarbojoties ar 
dzelzceĜa uzĦēmumiem un veicot 
koordināciju, izstrādāt priekšlikumu ceĜa 
izdevumu segšanai par noteiktiem 
attālumiem un noteiktās robežās; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Grozījums Nr.  21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.c aicina veikt to izmaksu novērtējumu, 
kuras saistītas ar EP deputātu oficiālajām 
apmeklētāju grupām; uzskata, ka 
piešėirtie resursi vairs nav pietiekami, jo 
summas nav mainījušās daudzus gadus, 
bet uzturēšanās izmaksas un biĜešu cenas 
pastāvīgi pieaug; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Grozījums Nr.  22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

IeĦēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaĜa — Parlaments 

2015/2012(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Apakšvirsraksts, 30.d un 30.e punkts (jauni) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Parlamenta vides pēdas nospiedums 

 30.d 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; 

 30.e prasa izvērtēt rezultātus, kas gūti, 
piemērojot nostāju par brīvprātīgu izvēli 
attiecībā uz biznesa klases izmantošanu 
īsiem lidojumiem; 

Or. en 

 

 


