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4.4.2017 A8-0156/29 

Grozījums Nr.  29 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. uzskata, ka apmeklētāju grupas ir 

viens no galvenajiem instrumentiem, lai 

palielinātu pilsoņu informētību par 

Parlamenta darbu; atzinīgi vērtē 

pārskatītos noteikumus par apmeklētāju 

grupām un uzskata, ka, pateicoties jaunu 

un stingrāku noteikumu piemērošanai, 

līdzekļu piesavināšanās risks ir 

samazinājies; ņemot vērā iepriekšminēto, 

aicina Prezidiju kopā ar tā Informācijas un 

saziņas politikas darba grupu pārskatīt 

apropriācijas, kas paredzētas deputātu 

apmeklētāju grupām, ņemot vērā pēdējo 

gadu inflācijas likmes, kas ir attiecīgi 

palielinājušas šādu apmeklējumu izmaksas; 

uzskata — lai gan šīs summas nav 

paredzētas, lai segtu visus apmeklētāju 

grupām radušos izdevumus un tās būtu 

jāuzskata tikai par subsīdiju, nevar ignorēt 

to, ka sedzamo izmaksu daļa samazināsies, 

ja piemaksa netiks koriģēta atbilstīgi 

inflācijai; prasa Prezidijam ņemt vērā, ka šī 

neatbilstība nesamērīgi ietekmē 

apmeklētāju grupas no mazāk turīgas 

sociālekonomiskās vides, kuriem pašiem ir 

ļoti ierobežoti finanšu līdzekļi; 

29. uzskata, ka apmeklētāju grupas ir 

viens no galvenajiem instrumentiem, lai 

palielinātu pilsoņu informētību par 

Parlamenta darbu; ņemot vērā 

iepriekšminēto, aicina Prezidiju kopā ar tā 

Informācijas un saziņas politikas darba 

grupu pārskatīt apropriācijas, kas 

paredzētas deputātu apmeklētāju grupām, 

ņemot vērā pēdējo gadu inflācijas likmes, 

kas ir attiecīgi palielinājušas šādu 

apmeklējumu izmaksas; uzskata — lai gan 

šīs summas nav paredzētas, lai segtu visus 

apmeklētāju grupām radušos izdevumus un 

tās būtu jāuzskata tikai par subsīdiju, nevar 

ignorēt to, ka sedzamo izmaksu daļa 

samazināsies, ja piemaksa netiks koriģēta 

atbilstīgi inflācijai; prasa Prezidijam ņemt 

vērā, ka šī neatbilstība nesamērīgi ietekmē 

apmeklētāju grupas no mazāk turīgas 

sociālekonomiskās vides, kuriem pašiem ir 

ļoti ierobežoti finanšu līdzekļi; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Grozījums Nr.  30 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D 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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. atzinīgi vērtē konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti 

prasa ģenerālsekretāram veikt šādu 

novērtējumu un pirms budžeta lasījuma 

Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt 

Budžeta komitejai tā rezultātus; atzinīgi 

vērtē četrus konkrētus projektus, kas vidējā 

termiņā tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 

bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

33. pieņem zināšanai konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti 

prasa ģenerālsekretāram veikt šādu 

novērtējumu un pirms budžeta lasījuma 

Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt 

Budžeta komitejai tā rezultātus; ņem vērā 

četrus konkrētus projektus, kas vidējā 

termiņā tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 

bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Grozījums Nr.  31 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D 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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. atzinīgi vērtē konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti 

prasa ģenerālsekretāram veikt šādu 

novērtējumu un pirms budžeta lasījuma 

Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt 

Budžeta komitejai tā rezultātus; atzinīgi 

vērtē četrus konkrētus projektus, kas vidējā 

termiņā tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 

bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

33. atzinīgi vērtē konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atgādina, ka 

2016. gada 14. aprīļa plenārsēdes 

balsošanā tika pieņemta prasība veikt 

šādu novērtējumu un iesniegt Budžeta 

komitejai rezultātus1; atkārtoti prasa 

ģenerālsekretāram veikt šādu novērtējumu 

un pirms budžeta lasījuma Parlamentā 

2017. gada rudenī iesniegt Budžeta 

komitejai tā rezultātus; atzinīgi vērtē četrus 

konkrētus projektus, kas vidējā termiņā 

tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 

bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

                                                 
1 Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam, 22. punkts. 
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Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Grozījums Nr.  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D 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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. atzinīgi vērtē konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti 

prasa ģenerālsekretāram veikt šādu 

novērtējumu un pirms budžeta lasījuma 

Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt 

Budžeta komitejai tā rezultātus; atzinīgi 

vērtē četrus konkrētus projektus, kas vidējā 

termiņā tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 

bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

33. atzinīgi vērtē konsultācijas un 

pētījumus, ko deputātiem un komitejām 

nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes 

dienests (EPRS) un politikas departamenti; 

atgādina, ka bija paredzēts EPRS un 

politikas departamentu sadarbības 

efektivitātes vidusposma novērtējums, 

2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti 

prasa ģenerālsekretāram veikt šādu 

novērtējumu un pirms budžeta lasījuma 

Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt 

Budžeta komitejai tā rezultātus; atgādina, 

ka šādā novērtējumā vajadzētu būt 

priekšlikumiem par to, kā nodrošināt to, 

lai EPRS sniegtais atbalsts tiktu labāk 

saskaņots ar attiecīgo tematisko komiteju 

aktualitātēm un nedublētu to pasākumus, 

kā arī neveicinātu konkurenci starp 

dienestiem; turklāt sagaida, ka minētais 

novērtējums ietvers sīku informāciju par 

ārējām ekspertīzēm, ārējiem pētījumiem 

un ārējo atbalstu Parlamenta pētniecības 

darbībām, tostarp Parlamenta iekšējo 

dienestu un ārējo pakalpojumu sniedzēju 

nodrošināto pētījumu un ekspertīžu skaitu 

un izmaksas; atzinīgi vērtē četrus 

konkrētus projektus, kas vidējā termiņā 

tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta 

bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, 

pētniecības resursu uzlabošanu, 

salīdzināmo tiesību avotus un atvērto 
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bibliotēku; uzskata šos projektus par 

līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem 

sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī 

piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības 

aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo 

projektu nozīmīgumu un nepieciešamību 

tos integrēt deputātu un darbinieku 

īstenotajā leģislatīvajā darbā; 

Or. en 

 

 


