
 

AM\1164316LV.docx  PE624.120v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

28.9.2018 A8-0292/1 

Grozījums Nr.  1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no 

Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) 

un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un 

tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pieņem zināšanai Komisijas 

iesniegto budžeta grozījumu Nr. 5/2018 

projektu, kura mērķis ir likvidēt ar 

Turciju saistīto rezervi — gan saistību, 

gan maksājumu apropriācijās, — no 

IPA II, stiprināt EKI saistību 

apropriācijas un humāno palīdzību 

maksājumu apropriācijas, kā arī 

palielināt INEA štatu sarakstu WIFI4EU 

iniciatīvas kontekstā; 

svītrots 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Grozījums Nr.  2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no 

Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) 

un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un 

tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a pieprasa Komisijas garantijas, ka 

jebkura līdzekļu pārvirzīšana 

neapdraudēs pilsonisko sabiedrību un ka 

tiek ieviests pienācīgs uzraudzības 

mehānisms, lai apzinātu, vai līdzekļi ir 

piešķirti pareizi; 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/3 

Grozījums Nr.  3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no 

Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) 

un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un 

tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzstāj, ka ir jārod praktiski 

īstenojami risinājumi attiecībā uz 

Vidusjūras reģiona centrālās daļas 

migrācijas maršrutu, sadarbojoties ar 

attiecīgajām starptautiskajām, valstu vai 

reģionālajām iestādēm; 

4. uzstāj, ka ir jārod praktiski 

īstenojami risinājumi attiecībā uz 

Vidusjūras reģiona centrālās daļas 

migrācijas maršrutu, sadarbojoties ar 

attiecīgajām starptautiskajām, valstu vai 

reģionālajām iestādēm; tomēr arī norāda, 

ka Savienībai būtu jāizveido juridiski un 

droši maršruti, tostarp izmantojot stabilas 

pārmitināšanas shēmas un aktīvas 

meklēšanas un glābšanas operācijas 

Vidusjūras centrālajā daļā. 

Or. en 

 

 


