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18.10.2018 A8-0313/49 

Grozījums Nr.  49 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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. atgādina, 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; pauž 

nožēlu par fonda aktuāro deficītu, kas 

arvien palielinās un kļūst ievērojamāks, 

un mudina Prezidiju un ģenerālsekretāru, 

ievērojot Deputātu nolikumu, izvērtēt 

visas iespējas, kā samazināt slogu 

Parlamenta budžetam, cita starpā 

piemērot nodevu izmaksātajām pensijām, 

paaugstināt pensionēšanās vecumu fonda 

dalībniekiem un atceļot indeksāciju; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Grozījums Nr.  50 

Indrek Tarand 

Verts/ALE 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 

85. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

85. mudina ģenerālsekretāru izstrādāt 

detalizētus noteikumus, kā Parlamentam, 

Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai vairāk kopīgi 

izmantot administratīvās funkcijas un 

pakalpojumus; 

85. mudina ģenerālsekretāru izstrādāt 

detalizētus noteikumus, kā Parlamentam, 

Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai pilnībā kopīgi 

izmantot administratīvās funkcijas un 

pakalpojumus; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Grozījums Nr.  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

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 

79.a pants (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 79.a atgādina, ka iepriekš Parlaments ir 

nobalsojis par nostāju, kas paredz, ka 

deputātiem būtu jāsaglabā kvītis par 

saviem izdevumiem, ik gadu jāpublicē 

pārskats par saviem izdevumiem, kā arī 

pēc pilnvaru izbeigšanās vai pilnvaru 

termiņa beigām jāatmaksā neizlietotās 

summas; atgādina, ka Prezidijs pieņēma 

lēmumu izveidot ad-hoc darba grupu, lai, 

pamatojoties uz iepriekšējās budžeta 

izpildes apstiprināšanas ieteikumiem, 

definētu un publicētu noteikumus par 

piemaksas par vispārējiem izdevumiem 

(GEA) izmantošanu; pauž nožēlu par 

Prezidija lēmumu neņemt vērā darba 

grupas priekšlikumu par to, lai ieviestu 

atsevišķu GEA pārskatu pārbaudes, kuras 

veiktu ārējs revidents, tādējādi novēršot 

būtisku GEA reformu; aicina Prezidiju 

nekavējoties atsākt sarunas par GEA un 

līdz šā pilnvaru termiņa beigām panākt 
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vienošanos; uzskata, ka saistībā ar šādu 

vienošanos cita starpā būtu jāparedz 

kopīgi noteikumi par lielāku 

pārredzamību un finanšu 

pārskatatbildību, piemēram: (i) tāda 

neatkarīga ārēja revidenta norīkošana, 

kurš būtu atbildīgs par pārskatu ikgadēju 

pārbaudi, un revidenta atzinuma 

publicēšana; (ii) papildu administratīvas 

pārbaudes, ja revidents nespēj apliecināt, 

ka izdevumi atbilst GEA noteikumiem, un 

iii) neizlietoto līdzekļu atmaksa pilnvaru 

termiņa beigās; 

Or. en 

 

 


