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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0313/61 

Grozījums Nr.  61 

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 

62. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. principā atbalsta Komisijas aplēses 

par aģentūru budžeta vajadzībām; tādēļ 

uzskata, ka jebkādi turpmāki Padomes 

ierosināti samazinājumi apdraudētu 
aģentūru pienācīgu darbību un neļautu 

tām izpildīt uzticētos uzdevumus; ar īpašu 

neapmierinātību norāda uz patvaļīgi 

veikto samazinājumu CEPOL tikai 10 000 

EUR apmērā un aicina Padomi informēt 

Parlamentu par būtiskajiem 

apsvērumiem, kādēļ tā uzskata šādus 

samazinājumus par būtiskiem un 

pamatotiem; 

62. pauž nožēlu par decentralizētajām 

aģentūrām paredzētā piešķīruma 

vispārējo palielinājumu un tādēļ prasa 

pilnībā pārskatīt Savienības aģentūru 

lomu; jautā, vai to uzdevumus un mērķus 

sekmīgāk neīstenotu pastāvošie Eiropas 

Komisijas ģenerāldirektorāti vai 

dalībvalstis, lai nepieļautu uzdevumu un 

izmaksu dublēšanos un lai uzlabotu 

pārredzamību; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Grozījums Nr.  62 

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 

72. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. atkārtoti pauž bažas par to, ka, 

neraugoties uz neseno atgūšanos, 

maksājumu nepietiekama izpilde pēdējo 

trīs gadu laikā ir līdz šim zemākajā 

līmenī, jo īpaši 1.b izdevumu 

apakškategorijā; pauž nožēlu par to, ka 

šāda kavēšanās neļauj pilnībā savlaicīgi 

īstenot Savienības prioritāšu un projektu 

potenciālu iedzīvotāju interesēs; norāda 

uz to, ka tādējādi 2019. gada BP ir līdz 

šim nebijusi rezerve, kas ir par 19,3 

miljardiem EUR mazāka par maksājumu 

maksimālo apjomu; palielina maksājumu 

apropriācijas minētajās pozīcijās, kuras ir 

grozītas saistību apropriācijās; 

72. prasa nepalielināt saistību 

apropriācijas Savienības budžetā pirms 

pilnīgas neizpildīto prasījumu samaksas 

apjoma stabilizēšanas; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Grozījums Nr.  63 

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 

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. pauž nožēlu par to, ka 2019. gada 

tāmes līmenis ir nepieņemamā, līdz šim 

nebijušā apmērā, un tajā nav ņemts vērā 

deputātu skaita samazinājums nākamajā 

Parlamenta sasaukumā; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Grozījums Nr.  64 

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 

95. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

95. atjauno 2019. gada budžeta 

projektā paredzētās summas visās 

Padomes samazinātajās pozīcijās; 

95. uzsver, ka EĀDD ir izrādījies 

nelietderīgs un dārgs, un tādēļ prasa 

pilnībā samazināt visas budžeta pozīcijas 

attiecībā uz šo dienestu; 

Or. en 

 

 


