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4.4.2017 A8-0156/16 

Grozījums Nr.  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 34.a atzīst, ka deputātu algas ir 

noteiktas saskaņā ar Parlamenta un 

Padomes vienošanos, tomēr uzskata, ka 

apstākļos, kad vairākās dalībvalstīs 

iedzīvotāji saskaras ar ekonomikas krīzes 

katastrofālajām sekām, būtu jāapsver 

deputātu algu un pabalstu, arī GEA, 

samazināšana par vismaz 17 %; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Grozījums Nr.  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 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 

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; uzskata, ka 

deputātiem vajadzētu būt pienākumam 

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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Grozījums Nr.  18 

Xabier Benito Ziluaga, 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 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. saskaņā ar 2013. gada 2. decembra 

Iestāžu nolīguma 27. punktu par 

pakāpenisku darbinieku skaita 

samazināšanu par 5 %, kas attiecas uz 

visām Savienības iestādēm, struktūrām un 

aģentūrām laikposmā no 2013. gada līdz 

2017. gadam, uzsver — sakarā ar īpašajām 

vajadzībām, kas Parlamentā radās 

laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam, 

ar Padomi tika panākta vienošanās par 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada 

vispārējā budžeta projektu, kurā 

Parlamenta ikgadējos personāla 

samazināšanas pasākumus paredzēts 

turpināt līdz 2019. gadam; 

43. saskaņā ar 2013. gada 2. decembra 

Iestāžu nolīguma 27. punktu par 

pakāpenisku darbinieku skaita 

samazināšanu par 5 %, kas attiecas uz 

visām Savienības iestādēm, struktūrām un 

aģentūrām laikposmā no 2013. gada līdz 

2017. gadam, uzsver — sakarā ar īpašajām 

vajadzībām, kas Parlamentā radās 

laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam, 

ar Padomi tika panākta vienošanās par 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada 

vispārējā budžeta projektu, kurā 

Parlamenta ikgadējos personāla 

samazināšanas pasākumus paredzēts 

turpināt līdz 2019. gadam; uzskata, ka 

administratīvo izdevumu samazinājuma 

mērķi varētu sasniegt, iesaldējot vai par 

5 % samazinot algām paredzētās budžeta 

pozīcijas kopējo apmēru un šādus 

samazinājumus galvenokārt attiecinot uz 

amata vietām ar lielāku atalgojumu; 

norāda, ka Eiropas Parlamenta aizvien 

plašākās kompetences un pieaugošais 

likumdošanas procesu skaits prasa vairāk 

cilvēkresursu, lai tiktu galā ar aizvien 

lielāko darba slodzi; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Grozījums Nr.  19 

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 

47.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.a aicina Prezidiju, apspriežoties ar 

Reģistrētu deputātu palīgu komiteju, 

pārskatīt īstenošanas pasākumus saistībā 

ar reģistrētiem deputātu palīgiem, lai 

nodrošinātu pilnīgu atbilstību Savienības 

pārējo darbinieku nodarbināšanas 

kārtībai; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Grozījums Nr.  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, 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 

47.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.b aicina Prezidiju ierosināt 

procedūru atlaišanai pēc deputātu un 

reģistrētu deputātu palīgu savstarpējas 

vienošanās; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Grozījums Nr.  21 

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 

47.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.c aicina Prezidiju pieprasīt 

noteikumu par praktikantiem izvērtēšanu 

un vajadzības gadījumā pārskatīšanu, 

tostarp ieviešot minimālo atalgojumu un 

saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas cenu 

piedāvājumu visiem praktikantiem gan 

Parlamenta administrācijā, gan deputātu 

birojos, lai nodrošinātu vienādu attieksmi 

un aizsargātu praktikantu sociālās 

tiesības; 

Or. en 


