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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. norāda, ka 2019. gada tāmes 

apmērs atbilst 18,53 %, kas ir mazāk nekā 

2018. gadā (18,85 %), un tā īpatsvars 

V izdevumu kategorijā ir zemākais vairāk 

nekā 15 gadu laikā; 

74. norāda, ka 2019. gada tāmes 

apmērs atbilst 18,53 %, kas ir nedaudz 

mazāk nekā 2018. gadā (18,85 %); 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0313/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 74.a prasa vismaz par 15% samazināt 

deputātu mēnešalgas, dienas naudas un 

ekonomiskās priekšrocības, tostarp 

piemaksu par vispārējiem izdevumiem, lai 

sniegtu skaidru signālu Savienības 

iedzīvotājiem, kuri dzīvo ekonomiskā, 

sociālā un vēsturiskā ziņā sarežģītos 

apstākļos; aicina Parlamenta Prezidiju 

pārskatīt Deputātu nolikuma īstenošanas 

noteikumus, lai veiktu pēc iespējas 

lielākus ietaupījumus attiecībā uz 

deputātu pabalstiem; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 74.b prasa pilnībā atcelt izdevumus 

saistībā ar Eiropas politiskajām partijām 

un politiskajiem fondiem; uzsver, ka 

Eiropas politiskajām partijām un 

politiskajiem fondiem vajadzētu pilnībā 

paļauties uz pašu resursiem un izbeigt to 

atkarību no Parlamenta budžeta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 74.c uzskata, ka Parlamenta 

automašīnu dienests deputātiem būtu 

jāizmanto tikai tam, lai nokļūtu 

Parlamenta telpās no lidostas vai stacijas 

un atpakaļ, un ka šim nolūkam būtu 

jāizmanto Parlamenta pasažieru furgoni 

un mikroautobusi; atgādina, ka 

deputātiem ir iespēja Beļģijā brīvi 

izmantot dzelzceļa transportu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

80. atgādina, ka Parlaments 1997. gada 

23. oktobra rezolūcijā par 1998. gada 

vispārējo budžetu aicināja Prezidiju 

pieprasīt Revīzijas palātai veikt 

izmeklēšanu saistībā ar Parlamenta 

brīvprātīgo pensiju shēmu, un pēc tam 

Revīzijas palāta 1999. gada 16. jūnijā 

sniedza atzinumu Nr. 5/99 “Pensijas fonds 

un shēma Eiropas Parlamenta deputātiem”; 

tagad aicina Prezidiju steidzami prasīt 

Revīzijas palātai sagatavot vēl vienu šādu 

atzinumu par pensiju shēmu un fondu 

2019. gadā; 

80. atgādina, ka Parlaments 1997. gada 

23. oktobra rezolūcijā par 1998. gada 

vispārējo budžetu aicināja Prezidiju 

pieprasīt Revīzijas palātai veikt 

izmeklēšanu saistībā ar Parlamenta 

brīvprātīgo pensiju shēmu, un pēc tam 

Revīzijas palāta 1999. gada 16. jūnijā 

sniedza atzinumu Nr. 5/99 “Pensijas fonds 

un shēma Eiropas Parlamenta deputātiem”; 

tagad aicina Prezidiju steidzami prasīt 

Revīzijas palātai sagatavot vēl vienu šādu 

atzinumu par pensiju shēmu un fondu 

2019. gadā; uzskata, ka ir nepieciešams 

pārskatīt Lēmumu 2005/684/EK par 

Deputātu nolikumu, lai paredzētu 

14. panta grozījumus un nodrošinātu 

deputātiem tiesības uz pensiju saskaņā ar 

sociālā nodrošinājuma sistēmām, kas 

paredzētas atsevišķu dalībvalstu 

parastajiem iedzīvotājiem, gan attiecībā uz 

izmaksājamās summas aprēķinu, gan uz 

vecuma un iemaksu prasībām, kas 

nodrošina tiem tiesības uz pensiju; prasa 

pārrēķināt pensijas, kas no Savienības 

budžeta tiek izmaksātas bijušajiem 

deputātiem, kuri šīs tiesības ieguvuši 

pirms un pēc pašreizējā nolikuma 

stāšanās spēkā; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Grozījums Nr.  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

81. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

81. atgādina, ka 2018. gada 8. marta 

paziņojumā Prezidijam ģenerālsekretārs 

piekrita, ka ar deputātu brīvprātīgo pensiju 

shēmu saistītā pensiju fonda kapitāls būs 

izsmelts labu laiku pirms pensiju saistību 

beigšanās un, iespējams, jau līdz 

2024. gadam; tādēļ aicina ģenerālsekretāru 

un Prezidiju, pilnībā ievērojot deputātu 

nolikumu, saistībā ar pensiju fondu 
steidzami izstrādāt skaidru plānu 

Parlamentam, kā uzņemties un pārņemt 

tā pienākumus un saistības attiecībā uz tā 

deputātu brīvprātīgo pensiju shēmu tūlīt 

pēc 2019. gada vēlēšanām; 

81. konstatē, ka 2018. gada 8. marta 

paziņojumā Prezidijam Parlamenta 

ģenerālsekretārs piekrita, ka ar deputātu 

brīvprātīgo pensiju shēmu saistītā pensiju 

fonda kapitāls būs izsmelts labu laiku 

pirms pensiju saistību beigšanās un, 

iespējams, jau līdz 2024. gadam; tādēļ 

aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju 

steidzami izstrādāt skaidru plānu attiecībā 

uz pensiju fondu, lai novērstu jebkādus 

papildu izdevumus Savienības 

iedzīvotājiem; 

Or. en 

 

 


