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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/54 

Grozījums Nr.  54 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF 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 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka pirms Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no Savienības 

Savienībai ir nepieciešami finanšu 

līdzekļi, kas vajadzīgi, lai reaģētu uz 

iedzīvotāju vēlmēm, nodrošinātu iespējas 

Savienībai efektīvi pievērsties vairākām 

iepriekš minētajām prioritātēm un 

problēmām, ar kurām tā saskaras, un 

uzlabotu tās iedzīvotāju ikdienas dzīvi; 

2. uzsver, ka dalībvalstis joprojām 

saskaras ar vairākām problēmām, un 

pauž pārliecību, ka Savienības iedzīvotāji 

vēlas, lai Savienības budžets kļūtu 

efektīvāks, pārredzamāks, vairāk balstīts 

uz sniegumu un tāds, kurā būtu konkrēti 

samazināti administratīvie izdevumi un 

naudas izšķērdēšana; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/55 

Grozījums Nr.  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka pēdējos gados 

3. izdevumu kategorija lielā mērā ir tikusi 

izmantota, lai risinātu migrācijas un bēgļu 

problēmu, un ka šādas darbības būtu 

jāturpina un jāpastiprina tik lielā mērā un 

tik ilgi, cik nepieciešams; aicina Komisiju 

aktīvi uzraudzīt 3. izdevumu kategorijā 

piešķirto līdzekļu atbilstīgumu un pilnībā 

izmantot visus pieejamos instrumentus, lai 

savlaicīgi reaģētu uz jebkuru negaidītu 

notikumu, kam varētu būt nepieciešams 

papildu finansējums migrācijas jomā, 

īpašu uzmanību pievēršot to salu 

reģioniem, uz kuriem attiecas Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 174. pants; 

nolemj palielināt finansējumu Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam 

(AMIF), lai pilnībā nodrošinātu 

Savienības vajadzības migrācijas jomā, jo 

īpaši atbalstītu dalībvalstis uzņemšanas 

apstākļu, integrācijas pasākumu un ar 

patvēruma meklētājiem un migrantiem 

saistītā darba uzlabošanā un veicinātu 

solidaritāti un dalītu atbildību starp 

dalībvalstīm un taisnīgas un efektīvas 

atgriešanās stratēģijas; no jauna norāda, 

ka 3. izdevumu kategorijas maksimālais 

apjoms ir nepietiekams, lai nodrošinātu 

pienācīgu finansējumu minēto prioritāšu 

iekšējai dimensijai un citām prioritārām 

programmām, piemēram, veselības, 

pārtikas nekaitīguma, drošības, 

8. uzsver, ka pēdējos gados 

3. izdevumu kategorija lielā mērā ir tikusi 

izmantota, lai risinātu migrācijas un bēgļu 

krīzes jautājumus, nesniedzot būtiskus 

rezultātus; 
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tiesiskuma, pilsoniskuma un kultūras 

jomā; uzskata, ka būtu vēl vairāk 

jāatbalsta vietējo iestāžu vēlme atbalstīt 

Savienības Pārvietošanas programmu, 

īstenojot AMIF tiešās pārvaldības 

principu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/56 

Grozījums Nr.  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

23. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atzinīgi vērtē apņemšanos īstenot 

atjauninātu Savienības aizsardzības 

programmu, proti, vienošanos izveidot 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmu (EDIDP); pauž nodomu 

pievērst īpašu uzmanību tam, lai Komisija 

īstenotu nolīgumus, kas balstīti uz EDIDP 

un Eiropas Solidaritātes korpusu un kas 

būtu jāizklāsta grozījumu vēstulē, kuru 

Komisija publicēs 2018. gada oktobrī; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/57 

Grozījums Nr.  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. norāda uz būtisko lomu, kāda 

tieslietu un iekšlietu jomā strādājošajām 

Savienības aģentūrām ir dalībvalstu 

savstarpējās sadarbības palielināšanā, lai 

risinātu Savienības iedzīvotājus 

satraucošus jautājumus; nolemj palielināt 

Eiropola, CEPOL, eu-LISA, Eurojust un 

EPPO budžeta apropriācijas un 

personālu; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/58 

Grozījums Nr.  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

45. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. atkārtoti pauž atbalstu tiesību, 

līdztiesības, pilsoniskuma un tiesiskuma 

programmām; nolemj palielināt saistību 

apropriācijas instrumentiem, kas 

paredzēti nediskriminācijas jautājumiem 

un līdztiesībai kopumā, un jo īpaši 

programmai Daphne, kā arī uz dzimumu 

balstītas vardarbības apkarošanai un 

sieviešu un LGBTEI + tiesību ievērošanas 

veicināšanai; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/59 

Grozījums Nr.  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

57. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. saskaņā ar nosacītības principu 

atbalsta Turcijai piešķirtās summas 

samazināšanu visās budžeta pozīcijās, 

ņemot vērā pastāvīgo situācijas 

pasliktināšanos tiesiskuma, demokrātijas 

un cilvēktiesību jomā; vienlaikus uzskata, 

ka ir vēl vairāk jāpastiprina tiešais 

atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī 

tiešiem cilvēku kontaktiem; 

57. uzsver nepieciešamību pārtraukt 

jebkāda finansējuma sniegšanu Turcijai, 

valstij, kas neievēro vairākus brīvības un 
demokrātijas pamatprincipus; 

Or. en 

 

 


