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20.4.2016 A8-0137/2 

Grozījums Nr.  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a uzskata, ka budžeta izlietojumam nav 

jāpievēršas kā vienīgajam pārvaldības 

mērķim, jo pretējā gadījumā tas var 

negatīvi ietekmēt pareizas finanšu 

pārvaldības principu un iespēju sasniegt 

rezultātus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Grozījums Nr.  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 82.a aicina Komisiju nevis apstiprināt 

jaunu orientējošu datumu FLEGT 

licencēšanas sistēmas ieviešanai, bet gan 

noteikt precīzu šīs sistēmas ieviešanas 

termiņu un finansējumu piešķiršanas 

iespēju pakārtot noteiktā termiņa 

sasniegšanai; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Grozījums Nr.  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

98. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

98. uzskata, ka palīdzībai attīstības jomā 

atvēlētie līdzekļi ir jāizmaksā krietni 

efektīvāk un ka palīdzībai ir jāatbilst tā 

dēvētajam pievienotās vērtības kritērijam; 

uzsver, ka tikai tā var nodrošināt cilvēkiem 

pieņemamus dzīves apstākļus un nepieļaut 

ekonomiskās migrācijas plūsmu 

palielināšanos; 

98. uzskata, ka palīdzībai attīstības jomā 

atvēlētie līdzekļi ir jāizmaksā krietni 

efektīvāk un ka palīdzībai ir jāatbilst 

vērtības pievienošanas kritērijam; uzsver, 

ka tikai tā var nodrošināt cilvēkiem 

pieņemamus dzīves apstākļus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Grozījums Nr.  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

100. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

100. ir noraizējies, ka ĀKK valstīs un AZT 

esošo Savienības delegāciju vadītājiem, 

par kuru darbību ir atbildīgs EĀDD, ir 

uzticēta 917 projektu pārraudzība un ka 

428 no šiem projektiem kavējas 

īstenošana vai ir apdraudēta tajos noteikto 

mērķu sasniegšana; par ļoti satraucošu 

uzskata faktu, ka attiecīgo projektu 

vērtība ir EUR 9188 miljoni; 

100. ņem vērā, ka 2014. gada beigās ĀKK 

valstīs un AZT esošo Savienības delegāciju 

vadītājiem ir bijusi uzticēta 917 projektu 

pārraudzība; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Grozījums Nr.  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

101.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 101.a atzīst, ka ārējās palīdzības 

pārvaldības ziņojumu izvērtēšanas 

rezultātā var gūt priekšstatu tikai par to, 

kāda ir katra projekta īstenošanas 

situācija attiecīgā gada beigās, un ka 

konstatēto grūtību reālo ietekmi var 

novērtēt tikai pēc tam, kad projekta 

īstenošana ir beigusies; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Grozījums Nr.  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

8., 9., 10. un 11. EAF 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2015/2203(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

102. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. uzskata, ka viena ceturtā daļa no 

vienpadsmitā EAF līdzekļiem būtu 

jāpiešķir tieši migrācijas krīzes novēršanai 

un jau pastāvošo migrācijas plūsmu 

pārvaldībai; 

102. atzīst, ka EAF finansējums palīdz 

vērsties pret pašlaik globālā mērogā 

aktuālās bēgļu un migrācijas krīzes 

pamatcēloņiem; uzskata, ka EAF 

līdzekļus drīkst izmantot tikai un vienīgi 

tādā nolūkā, kāds paredzēts noteikumos, 

piemēram, drošības kontrolei uz robežas 

un efektīvu atgriešanās pasākumu 

īstenošanai; aicina Komisiju konstruktīvi 

rīkoties, palīdzot panākt sinerģiju starp 

Savienības budžetu, EAF un divpusējo 

sadarbību, lai risinātu ar migrācijas krīzes 

novēršanu saistītos jautājumus; 

  

Or. en 

 

 

 


