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Grozījums Nr. 1
Mireille D'Ornano

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzteic Aģentūras 2017. gada 
darbības rezultātus, piemēram, ziņojumu 
par klimata pārmaiņām, ietekmi un 
neaizsargātību Eiropā, Eiropas gaisa 
kvalitātes indeksu un 2017. gada ziņojumu 
par vides rādītājiem;

3. pieņem zināšanai Aģentūras 
2017. gada darbības rezultātus, piemēram, 
ziņojumu par klimata pārmaiņām, ietekmi 
un neaizsargātību Eiropā, Eiropas gaisa 
kvalitātes indeksu un 2017. gada ziņojumu 
par vides rādītājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Mireille D'Ornano

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka Aģentūra 
lielo līdzekļu ierobežojumu dēļ saskaras ar 
aizvien lielākām grūtībām tās daudzgadu 
darba programmā noteikto mērķu 
sasniegšanā un tādēļ 2017. gadā nevarēja 
gūt dažus konkrētus rezultātus; uzstāj, ka 
Aģentūras spēja reaģēt uz politikas 
izmaiņām būs atkarīga no turpmākā 
piešķirto līdzekļu apjoma vai pašreizējo 
uzdevumu neturpināšanas;

4. pauž nožēlu par to, ka Aģentūra 
lielo līdzekļu ierobežojumu dēļ saskaras ar 
aizvien lielākām grūtībām tās daudzgadu 
darba programmā noteikto mērķu 
sasniegšanā un tādēļ 2017. gadā nevarēja 
gūt dažus konkrētus rezultātus; uzstāj, ka 
Aģentūras spēja reaģēt uz politikas 
izmaiņām būs atkarīga no turpmākā 
piešķirto līdzekļu apjoma vai pašreizējo 
uzdevumu neturpināšanas; atgādina, ka šā 
ierobežotā budžeta kontekstā ir svarīgi 
sadarboties ar valstu vides aģentūrām, 
kuras jāuzteic par kvalitatīvo darbu;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Mireille D'Ornano

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 
ir norādījusi, ka ir guvusi pamatotu 
pārliecību par to, ka Aģentūras gada 
pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un 
ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un 
pareizi,

8. pieņem zināšanai to, ka Revīzijas 
palāta ir norādījusi, ka ir guvusi pamatotu 
pārliecību par to, ka Aģentūras gada 
pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un 
ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un 
pareizi,

Or. fr
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