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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Grozījums Nr.  5/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. apstiprina ar Prezidiju 2017. gada 

28. martā panākto vienošanos par 

2018. gada tāmes līmeni; samazina 

izdevumu līmeni par EUR 18,4 

miljoniem salīdzinājumā ar Prezidija 

sākotnējo nostāju; savas tāmes 

vispārējo līmeni 2018. gadam nosaka 

EUR 1 953 483 373 apmērā, kas 

atbilst kopējam palielinājumam par 

2,3 %, salīdzinot ar 2017. gada 

budžetu; 

 

6. pauž nožēlu par 2017. gada 

28. martā ar Prezidiju panākto 

vienošanos par 2018. gada tāmes 

līmeni; pauž nožēlu par to, ka 

izdevumu līmenis ir samazināts tikai 

par EUR 18,4 miljoniem 

salīdzinājumā ar Prezidija sākotnējo 

nostāju; pauž nožēlu par savas tāmes 

vispārējo līmeni 2018. gadam 

EUR 1 953 483 373 apmērā, kas 

atbilst kopējam palielinājumam par 

2,3 %, salīdzinot ar 2017. gada 

budžetu; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Grozījums Nr.  6/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. prasa plašāku informāciju par Paul 

Henri Spaak (PHS) ēkas atjaunošanas 

projektu, jo īpaši jebkādus neatkarīgu 

ārēju līgumslēdzēju atzinumus par 

potenciālajām iespējām attiecībā uz 

PHS ēku, kurai ir bijis īss 

ekspluatācijas laiks — 25 gadi; prasa 

ģenerālsekretāram pēc iespējas ātrāk 

iesniegt Budžeta komitejai šāda 

pētījuma rezultātus; uzsver, ka 

pašreizējā ēka neatbilst statiskām 

prasībām, kas noteiktas Parlamenta 

funkciju veikšanai paredzētai 

sabiedriskai ēkai, kurai ir jābūt 

augstākam drošības līmenim un 

jāspēj izturēt triecieni nesagrūstot; 

kritizē to, ka PHS ēka neatbilst pat 

obligātajiem mūsdienīgu statisko 

prasību standartiem, un norāda, ka 

bija nepieciešams veikt jau vairākus 

pasākumus, lai garantētu tās 

stabilitāti; tādēļ mudina Prezidiju un 

Parlamenta administrāciju veikt 

darbu saistībā ar turpmākiem 

risinājumiem PHS ēkai, kas 

nodrošinātu tajā esošajām personām 

dzīvības aizsardzību un veselībai 

nekaitīgus darba apstākļus; ņem vērā 

ģenerālsekretāra 2018. gadā 

ierosināto apropriāciju līmeni 

attiecībā uz izpēti, sagatavošanas 

21. prasa plašāku informāciju par Paul 

Henri Spaak (PHS) ēkas atjaunošanas 

projektu, jo īpaši jebkādus neatkarīgu 

ārēju līgumslēdzēju atzinumus par 

potenciālajām iespējām attiecībā uz 

PHS ēku, kurai ir bijis īss 

ekspluatācijas laiks — 25 gadi; prasa 

ģenerālsekretāram pēc iespējas ātrāk 

iesniegt Budžeta komitejai šāda 

pētījuma rezultātus; uzsver, ka 

pašreizējā ēka neatbilst statiskām 

prasībām, kas noteiktas Parlamenta 

funkciju veikšanai paredzētai 

sabiedriskai ēkai, kurai ir jābūt 

augstākam drošības līmenim un 

jāspēj izturēt triecieni nesagrūstot; 

kritizē to, ka PHS ēka neatbilst pat 

obligātajiem mūsdienīgu statisko 

prasību standartiem, un norāda, ka 

bija nepieciešams veikt jau vairākus 

pasākumus, lai garantētu tās 

stabilitāti; tādēļ mudina Prezidiju un 

Parlamenta administrāciju veikt 

darbu saistībā ar turpmākiem 

risinājumiem PHS ēkai, kas 

nodrošinātu tajā esošajām personām 

dzīvības aizsardzību un veselībai 

nekaitīgus darba apstākļus; pauž 

nožēlu par ģenerālsekretāra 

2018. gadā ierosināto apropriāciju 

līmeni attiecībā uz izpēti, 
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projektiem un darbiem, kā arī 

palīdzību projekta vadības grupai; 

pauž bažas par iespējamiem 

pārpratumiem attiecībā uz summām, 

kas jāizlieto izpētei un pārvietošanai; 

mudina Prezidiju un ģenerālsekretāru 

pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 

2017. gada jūlijā informēt Budžeta 

komiteju par visiem turpmākajiem 

pasākumiem un sniegt skaidru 

izmaksu sadalījumu; atgādina, ka 

jebkurā gadījumā ir nepieciešams 

nodrošināt energoefektivitātes ziņā 

mūsdienīgu arhitektūru; prasa 

izvērtēt to, kā atjaunošana ietekmēs 

apmeklētāju un semināru nodaļu, kā 

arī piekļuvi plenārsēžu zālei un citām 

telpām un birojiem; 

 

sagatavošanas projektiem un 

darbiem, kā arī palīdzību projekta 

vadības grupai; pauž bažas par 

iespējamiem pārpratumiem attiecībā 

uz summām, kas jāizlieto izpētei un 

pārvietošanai; mudina Prezidiju un 

ģenerālsekretāru pēc iespējas ātrāk 

un ne vēlāk kā 2017. gada jūlijā 

informēt Budžeta komiteju par 

visiem turpmākajiem pasākumiem un 

sniegt skaidru izmaksu sadalījumu; 

atgādina, ka jebkurā gadījumā ir 

nepieciešams nodrošināt 

energoefektivitātes ziņā mūsdienīgu 

arhitektūru; prasa izvērtēt to, kā 

atjaunošana ietekmēs apmeklētāju un 

semināru nodaļu, kā arī piekļuvi 

plenārsēžu zālei un citām telpām un 

birojiem; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Grozījums Nr.  7/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota 

mobilitātes darba grupa, kurai būtu 

jāstrādā iekļaujoši un ievērojot 

skaidras pilnvaras; uzsver, ka 

Parlamentam ir jāievēro visi tā darba 

vietās reģionāli piemērojamie tiesību 

akti, tostarp minētās jomas tiesību 

akti; atbalsta to, lai tiktu veicināta 

izveidotā tiešā dzelzceļa maršruta 

starp Briseles Parlamenta ēku un 

lidostu izmantošana; aicina atbildīgos 

dienestus no jauna izvērtēt sava 

autoparka sastāvu un lielumu, ņemot 

vērā minēto; aicina Prezidiju 

nekavējoties ieviest sistēmu, kas 

veicinātu velosipēdu izmantošanu, 

pārvietojoties no mājām uz darbu; 

norāda, ka šāda sistēma jau ir ieviesta 

citās iestādes, jo īpaši Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejā; 

 

27. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota 

mobilitātes darba grupa, kurai būtu 

jāstrādā iekļaujoši un ievērojot 

skaidras pilnvaras; uzsver, ka 

Parlamentam ir jāievēro visi tā darba 

vietās reģionāli piemērojamie tiesību 

akti, tostarp minētās jomas tiesību 

akti; atbalsta to, lai tiktu veicināta 

izveidotā tiešā dzelzceļa maršruta 

starp Briseles Parlamenta ēku un 

lidostu izmantošana; aicina atbildīgos 

dienestus no jauna izvērtēt sava 

autoparka sastāvu un lielumu, ņemot 

vērā minēto; pauž stingru pārliecību, 

ka deputātiem EP automašīnu 

dienests būtu jāizmanto tikai, lai 

nokļūtu Parlamenta telpās no 

lidostas vai stacijas vai otrādi, un ka 

šajā saistībā būtu jāizmanto EP 

mikroautobusi un autobusi, un 

prasa ierobežot darbdienu budžetu 

taksometra izdevumu atlīdzināšanas 

pieprasījumiem; atgādina, ka 

deputātiem ir iespēja Beļģijā brīvi 

izmantot dzelzceļa transportu; aicina 

Prezidiju nekavējoties ieviest 

sistēmu, kas veicinātu velosipēdu 

izmantošanu, pārvietojoties no 

mājām uz darbu; norāda, ka šāda 

sistēma jau ir ieviesta citās iestādes, 

jo īpaši Eiropas Ekonomikas un 
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sociālo lietu komitejā; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Grozījums Nr.  8/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. ņem vērā, ka 2019. gada vēlēšanām 

paredzētās komunikācijas kampaņas kopējā 

summa tiek lēsta EUR 25 miljonu apmērā 

izdevumiem 2018. gadā un EUR 8,33 

miljoni 2019. gadā, paredzot 

nepieciešamību 2018. gadā nodrošināt 

lielāku finanšu saistību apmēru; uzsver 

minēto komunikācijas kampaņu 

nozīmīgumu, jo īpaši ņemot vērā 

pašreizējo situāciju Savienībā; 

 

30. pauž nožēlu par to, ka 2019. gada 

vēlēšanām paredzētās komunikācijas 

kampaņas kopējā summa tiek lēsta EUR 25 

miljonu apmērā izdevumiem 2018. gadā un 

EUR 8,33 miljoni 2019. gadā, paredzot 

nepieciešamību 2018. gadā nodrošināt 

lielāku finanšu saistību apmēru; prasa 

ierosināto summu pilnībā svītrot un 

aicina ģenerālsekretāru izmantot iekšējos 

komunikācijas dienestus, lai veicinātu 

bezmaksas tīmekļa kampaņu sociālajos 

tīklos; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Grozījums Nr.  9/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. gatavojoties devītajam 

sasaukumam, aicina ģenerālsekretāru 

iesniegt Prezidijam precīzāku ar piemaksu 

par vispārējiem izdevumiem (GEA) saistīto 

izdevumu sarakstu un atgādina mandāta 

neatkarības principu; uzsver, ka 

deputātiem, kuri to vēlas, ir iespēja savās 

personīgajās tīmekļa vietnēs publicēt savu 

izdevumu sarakstu saistībā ar GEA; 

atkārtoti prasa palielināt pārredzamību 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem, izmantojot labāko praksi 

attiecībā uz valstu delegācijām Parlamentā 

un dalībvalstīs; uzskata, ka arī deputātiem 

vajadzētu būt iespējai Parlamenta tīmekļa 

vietnē izvietot saites uz vietnēm, kur tie 

pašlaik publicē savu izdevumu uzskaiti; 

atkārtoti uzsver, ka GEA pārredzamības 

uzlabošanai nebūtu nepieciešami papildu 

darbinieki Parlamenta administrācijā; 

 

37. gatavojoties devītajam 

sasaukumam, aicina ģenerālsekretāru 

iesniegt Prezidijam precīzāku ar piemaksu 

par vispārējiem izdevumiem (GEA) saistīto 

izdevumu sarakstu un atgādina mandāta 

neatkarības principu; uzsver, ka 

deputātiem, kuri to vēlas, ir iespēja savās 

personīgajās tīmekļa vietnēs publicēt savu 

izdevumu sarakstu saistībā ar GEA; 

atkārtoti prasa palielināt pārredzamību 

attiecībā uz piemaksu par vispārējiem 

izdevumiem, izmantojot labāko praksi 

attiecībā uz valstu delegācijām Parlamentā 

un dalībvalstīs; uzskata, ka deputātiem arī 

vajadzētu būt iespējai Parlamenta tīmekļa 

vietnē izvietot saites uz vietnēm, kur tie 

pašlaik publicē savu izdevumu uzskaiti; 

atkārtoti uzsver, ka GEA pārredzamības 

uzlabošanai nebūtu nepieciešami papildu 

darbinieki Parlamenta administrācijā; 

prasa nākamajā Deputātu nolikuma 

pārskatīšanā iekļaut priekšlikumu par to, 

lai katru gadu obligāti tiktu publicēti dati 

par GEA izmantošanu; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Grozījums Nr.  10/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 37.a prasa par vismaz 15 % samazināt 

deputātu mēnešalgas, dienas naudas un 

ekonomiskos ieguvumus, arī GEA, lai 

sniegtu skaidru signālu Eiropas 

pilsoņiem, kuriem pašlaik ir ekonomiskā, 

sociālā un vēsturiskā ziņā sarežģīti 

apstākļi, un pakāpeniski samazinātu 

pašreizējo negatīvo attieksmi pret 

Savienības politiku; aicina Prezidiju 

pārskatīt Deputātu nolikuma īstenošanas 

pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas 

vairāk ietaupījumu, piemēram, atceļot 

tādus ieguvumus kā attāluma un ilguma 

piemaksas; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Grozījums Nr.  11/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzskata, ka nesenās pretrunas 

saistībā ar dažu Eiropas līmeņa politisko 

partiju un dažu politisko fondu finansēšanu 

ir atklājušas trūkumus pašreizējās 

pārvaldības un kontroles sistēmās; 

 

53. uzskata, ka nesenās pretrunas 

saistībā ar dažu Eiropas līmeņa politisko 

partiju un dažu politisko fondu finansēšanu 

ir uzskatāmi parādījušas trūkumus 

pašreizējās pārvaldības un kontroles 

sistēmās, un prasa pilnībā atcelt šos 

izdevumus; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Grozījums Nr.  12/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. uzskata, ka, stājoties spēkā 

Regulām (ES) Nr. 1141/20141 un (ES) 

Nr. 1142/20142, tiks sniegti papildu 

kontroles mehānismi, piemēram, prasība 

reģistrēties Eiropas politisko partiju un 

politisko fondu iestādē; tomēr uzskata, ka 

attiecībā uz minētajiem pasākumiem ir 

iespējami papildu uzlabojumi; norāda, ka 

partijas un fondi finansējuma 

pieteikumus saistībā ar jaunajiem 

noteikumiem sāks iesniegt 2018. budžeta 

gadā; 

 

54. uzskata, ka Eiropas politiskajām 

partijām un fondiem vajadzētu pilnībā 

paļauties uz pašu resursiem un izbeigt to 

atkarību no Parlamenta budžeta; uzskata, 

ka iemaksas vai dotācijas būtu pilnībā 

jāatceļ; uzskata, ka tikai pilnīga 

paļaušanās uz pašu resursiem izslēgtu 

risku Parlamenta budžetam saistībā ar 

kļūdaini vai krāpnieciski izlietotu summu 

atgūšanu; 

Or. en 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas 

politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1142/2014, ar ko groza 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 

28. lpp.). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Grozījums Nr.  13/rev 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

(2017/2022(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. pieņem 2018. finanšu gada tāmi; 

 

61. noraida 2018. finanšu gada tāmi; 

 

Or. en 


