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Grozījums Nr.  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 33.a atgādina saistībā ar 2017. gada EP 

budžeta procedūru pieņemto Parlamenta 

lēmumu, kas paredz izveidot dienestu, kas 

nodrošinātu tulkošanu starptautiskajā 

zīmju valodā visās plenārsēžu debatēs, un 

aicina administrāciju īstenot šo lēmumu 

bez turpmākas kavēšanās; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. norāda, ka nesen pārskatītais 

Reglaments1 paredz iespēju deputātiem 

iesniegt ne vairāk kā trīs mutiskus 

balsojumu skaidrojumus katrā sesijā, tomēr 

joprojām pauž bažas par papildu 

izmaksām, ko rada to mutiskā tulkošana 

un skaidrojumu stenogrammu rakstiskā 

tulkošana; mudina ģenerālsekretāru 

sniegt detalizētu informāciju par 

izmaksām saistībā ar mutiskiem 

balsojumu skaidrojumiem; norāda uz to, 

ka ir pieejamas tādas alternatīvas kā 

rakstiski balsojumu skaidrojumi, kā arī 

virkne publisku komunikācijas iespēju, kas 

deputātiem pieejamas Parlamenta telpās 

savas balsošanas nostājas skaidrošanai; 

prasa kā pagaidu pasākumu nodrošināt, 

lai laiks mutisko balsojumu skaidrojumu 

sniegšanai tiktu pārcelts uz katras 

plenārsēdes dienas darba kārtības beigām 

pēc vienu minūti ilgo uzstāšanos laika un 

citiem darba kārtības punktiem; 

34. pauž nožēlu par to, ka nesen 

pārskatītais Reglaments2 paredz iespēju 

deputātiem iesniegt ne vairāk kā trīs 

mutiskus balsojumu skaidrojumus katrā 

sesijā, un uzskata, ka papildu izmaksas, 

kas ir nepieciešamas mutiskajiem 

tulkojumiem, kā arī tam, lai nodrošinātu 

skaidrojumu stenogrammu rakstisko 

tulkošanu, ir būtiskas un tām ir svarīga 

loma Eiropas Parlamentā tā īstenotajā 

darbā, kas pienācīgi atspoguļo pašreizējo 

nostāju daudzveidību, uzturot ciešu 

kontaktu ar Eiropas pilsoņiem; mudina 

ģenerālsekretāru nākt klajā ar 

priekšlikumu, lai nodrošinātu papildu 

publicitāti mutiskajiem balsojumu 

skaidrojumiem un arī rakstiskajiem 

balsojumu skaidrojumiem, kā arī virknei 

publisku komunikācijas iespēju, kas 

deputātiem pieejamas Parlamenta telpās 

savas balsošanas nostājas skaidrošanai;  

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0484, 

183. panta 1. punkts. 

 

Or. en 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0484, 183. panta 1. punkts. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0484, 183. panta 1. punkts. 


