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11.3.2013 B7-0129/3 

Grozījums Nr.  3 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pieĦem zināšanai Eiropadomes 
secinājumus par DFS, kas nav nekas vairāk 
kā politiska vienošanās starp valstu un 
valdību vadītājiem; noraida šo vienošanās 
tās pašreizējā formā, jo tā neatspoguĜo 
Eiropas Parlamenta prioritātes un bažas, 
kas paustas tā 2012. gada 23. oktobra 
rezolūcijā, kā arī šī vienošanās neĦem vērā 
Parlamenta lomu un pilnvaras, kas tam 
noteiktas Lisabonas līgumā; uzskata, ka šī 
vienošanās, kas Savienībai būs saistoša 
nākamos septiĦus gadus, nav pieĦemama, 
ja netiek izpildīti vairāki būtiski 
nosacījumi; 

1. pieĦem zināšanai Eiropadomes 
secinājumus par DFS, kas nav nekas vairāk 
kā politiska vienošanās starp valstu un 
valdību vadītājiem, neatspoguĜo Eiropas 
Parlamenta prioritātes un bažas, kas 
paustas tā 2012. gada 23. oktobra 
rezolūcijā, un neĦem vērā Parlamenta 
lomu un pilnvaras, kas tam noteiktas 
Lisabonas līgumā; uzskata, ka šī 
vienošanās, kas Savienībai būs saistoša 
nākamos septiĦus gadus, nav pieĦemama, 
ja netiek izpildīti vairāki būtiski 
nosacījumi; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/4 

Grozījums Nr.  4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP) 

Rezolūcijas priekšlikums 
6. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. stingri iebilst pret pašreizējo atlikto 
maksājumu pieprasījumu uzkrāšanu un 
pārnešanu ES budžetā un kategoriski ir pret 
tādu finanšu shēmu, kas ES budžetā varētu 
radīt strukturālu deficītu, kas ir pretrunā 
Līgumam noteikumiem (LESD 310. un 
323. pants); 

6. stingri iebilst pret pašreizējo atlikto 
maksājumu pieprasījumu uzkrāšanu un 
pārnešanu ES budžetā un kategoriski ir pret 
tādu finanšu shēmu, kas ES budžetā varētu 
radīt deficītu, kas ir pretrunā Līgumam 
noteikumiem (LESD 310. un 323. pants); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Grozījums Nr.  5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP) 

Rezolūcijas priekšlikums 
7. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. tāpēc ir apĦēmies nepieĜaut nekādus 
turpmākus maksājumu pārvietojumus no 
2013. gada budžeta uz nākamo DFS; 
atgādina, ka ES 2013. gada budžetam ir 
pievienota deklarācija, ar ko Komisijai 
prasa jau 2013. gada sākumā iesniegt 
budžeta grozījuma projektu, kura vienīgais 
mērėis būtu norādīt visus 2012. gadā 
nesamaksāto maksājumu pieprasījumus; 
uzsver, ka Parlaments sarunas par DFS 
sāks tikai tad, kad Komisija saskaĦā ar 
savām politiskajām saistībām būs 
iesniegusi budžeta grozījumu, un 
Parlaments šīs sarunas noslēgs tikai pēc 
tam, kad Padome un Parlaments šo budžeta 
grozījumu būs pieĦēmuši galīgajā 
variantā; prasa arī Padomei uzĦemties 
politiskas saistības līdz šā gada beigām 
izpildīt visas juridiskās saistības attiecībā 
uz 2013. gada maksājumiem; 

7. tāpēc ir apĦēmies nepieĜaut nekādus 
turpmākus maksājumu pārvietojumus no 
2013. gada budžeta uz nākamo DFS; 
atgādina, ka ES 2013. gada budžetam ir 
pievienota deklarācija, ar ko Komisijai 
prasa jau 2013. gada sākumā iesniegt 
budžeta grozījuma projektu, kura vienīgais 
mērėis būtu norādīt visus 2012. gadā 
nesamaksāto maksājumu pieprasījumus; 
uzsver, ka Parlaments sarunas par DFS 
sāks tikai tad, kad Komisija saskaĦā ar 
savām politiskajām saistībām būs 
iesniegusi budžeta grozījumu, un 
Parlaments šīs sarunas noslēgs tikai pēc 
tam, kad Padome un Parlaments būs 
noslēguši galīgu politisku vienošanos par 

šo budžeta grozījumu; prasa arī Padomei 
uzĦemties politiskas saistības līdz šā gada 
beigām izpildīt visas juridiskās saistības 
attiecībā uz 2013. gada maksājumiem; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/6 

Grozījums Nr.  6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP) 

Rezolūcijas priekšlikums 
9. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. ir pārliecināts, ka nolūkā nodrošināt 
pilnīgu demokrātisko leăitimitāti, 
nākamajam Parlamenta un Komisijas 
sastāvam — kas amata pienākumus sāks 
pildīt pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada 
vēlēšanām, — būtu jāspēj atkārtoti 
apstiprināt Savienības budžeta prioritātes 
un veikt DFS 2014.–2020. gadam 
pārskatīšanu; tāpēc uzsver, ka Parlaments 
atbalsta obligātu un visaptverošu DFS 
pārskatīšanu vai, iespējams, turpināmības 
klauzulas piemērošanu; uzskata, ka 
pārskatīšanai ir jābūt juridiski saistošai, 
noteiktai DFS regulā un pieĦemtai ar 
Padomes kvalificētu balsu vairākumu, 
pilnībā izmantojot LESD 312. panta 
2. punktā ietverto pārejas klauzulu; 

9. ir pārliecināts, ka nolūkā nodrošināt 
pilnīgu demokrātisko leăitimitāti, 
nākamajam Parlamenta un Komisijas 
sastāvam — kas amata pienākumus sāks 
pildīt pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada 
vēlēšanām, — būtu jāspēj atkārtoti 
apstiprināt Savienības budžeta prioritātes 
un veikt DFS 2014.–2020. gadam 
pārskatīšanu; tāpēc uzsver, ka Parlaments 
atbalsta obligātu un visaptverošu DFS 
pārskatīšanu; uzskata, ka pārskatīšanai ir 
jābūt juridiski saistošai, noteiktai DFS 
regulā un pieĦemtai ar Padomes kvalificētu 
balsu vairākumu, pilnībā izmantojot LESD 
312. panta 2. punktā ietverto pārejas 
klauzulu; 

Or. en 


