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Grozījums Nr. 6
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam (turpmāk „Finanšu 
regula”), ir noteikti budžeta principi un 
finanšu noteikumi, kas jāievēro visos 
tiesību aktos. Lai ņemtu vērā ar Lisabonas 
līgumu ieviestos grozījumus, jāveic 
grozījumi dažos Finanšu regulas 
noteikumos.

(1) Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam (turpmāk „Finanšu 
regula”), ir noteikti budžeta principi un 
finanšu noteikumi, kas jāievēro visos 
tiesību aktos. Lai ņemtu vērā ar Lisabonas 
līgumu ieviestos grozījumus un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta izveidi, jāveic 
grozījumi dažos Finanšu regulas 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Lisabonas līgumu tiek izveidots 
Eiropas Ārējās darbības dienests (turpmāk 
„EĀDD”). Saskaņā ar Eiropadomes 
2009. gada 29. un 30. oktobra sanāksmes 
secinājumiem EĀDD ir sui generis
dienests, un Finanšu regulas piemērošanas 
nolūkā tas ir jāuzskata par iestādi.

(2) Ar Lisabonas līgumu tiek izveidots 
Eiropas Ārējās darbības dienests (turpmāk 
„EĀDD”). Saskaņā ar Padomes … 
Lēmumu 2010/…/ES, ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizāciju un darbību, EĀDD ir sui 
generis dienests, un Finanšu regulas 
piemērošanas nolūkā to uzskata par iestādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ņemot vērā to, ka Finanšu regulas 
piemērošanas nolūkā EĀDD ir jāuzskata 
par iestādi, Eiropas Parlamentam ir EĀDD 
jāsniedz apstiprinājums par budžeta iedaļā 
„EĀDD” piešķirto apropriāciju izpildi. 
Eiropas Parlamentam arī turpmāk jāsniedz 
Komisijai apstiprinājums par budžeta 
iedaļas „Komisija” izpildi, tostarp par 
darbības apropriācijām, ko īsteno 
delegāciju vadītāji, kuri ir pastarpināti 
deleģētie Komisijas kredītrīkotāji.

(3) Ņemot vērā to, ka Finanšu regulas 
piemērošanas nolūkā EĀDD ir jāuzskata 
par iestādi, Eiropas Parlamentam ir EĀDD 
jāsniedz apstiprinājums par budžeta iedaļā 
„EĀDD” piešķirto apropriāciju izpildi. 
Šajā kontekstā EĀDD pilnībā ievēro 
procedūras, kas paredzētas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 319. pantā un 
Finanšu regulas 145.–147. pantā. Eiropas 
Parlamentam arī turpmāk jāsniedz 
Komisijai apstiprinājums par budžeta 
iedaļas „Komisija” izpildi, tostarp par 
darbības apropriācijām, ko īsteno 
delegāciju vadītāji, kuri ir pastarpināti 
deleģētie Komisijas kredītrīkotāji. Šīs 
struktūras sarežģītība prasa izmantot 
stingrus noteikumus par izsekojamību un 
budžeta un finanšu pārskatatbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lisabonas līgumā ir paredzēts, ka 
Komisijas delegācijas kļūs par Savienības 
delegācijām un ietilps EĀDD. Lai 
nodrošinātu to efektīvu pārvaldību, visus 
Savienības delegāciju administratīvos un 
atbalsta izdevumus, ar ko finansē kopējās 
izmaksas, īsteno viens atbalsta dienests. 
Šim nolūkam Finanšu regulā ir jāparedz 
iespēja noteikt sīki izstrādātus noteikumus, 

(4) Lisabonas līgumā ir paredzēts, ka 
Komisijas delegācijas kļūs par Savienības 
delegācijām un ietilps EĀDD. Lai 
nodrošinātu to efektīvu pārvaldību, visus 
Savienības delegāciju administratīvos un 
atbalsta izdevumus, ar ko finansē kopējās 
izmaksas, īsteno viens atbalsta dienests. 
Šim nolūkam Finanšu regulā ir jāparedz 
iespēja noteikt sīki izstrādātus noteikumus, 
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kas jāsaskaņo ar Komisiju, lai veicinātu 
Savienības delegāciju darbības apropriāciju 
izpildi, kas iekļautas budžeta iedaļās
„EĀDD” un „Padome”.

kas jāsaskaņo ar Komisiju, lai veicinātu 
Savienības delegāciju darbības apropriāciju 
izpildi, kas iekļautas budžeta iedaļā 
„EĀDD”.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Terminu „Savienības augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos” šīs regulas kontekstā 
interpretē saskaņā ar dažādiem augstā 
pārstāvja pienākumiem, kas minēti 
Eiropas Savienības līguma 18. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, lai veicinātu Savienības delegāciju 
darbības apropriāciju izpildi, kas iekļautas 
budžeta iedaļās „EĀDD” un „Padome”, ar 
Komisiju var vienoties par sīki izstrādātiem 
noteikumiem.

Tomēr, lai veicinātu Savienības delegāciju 
darbības apropriāciju izpildi, kas iekļautas 
budžeta iedaļā „EĀDD”, ar Komisiju var 
vienoties par sīki izstrādātiem 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – 1. punkts – 3. daļa
Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
60.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rodas otrajā daļā minētā situācija vai 
konflikts, Savienības delegāciju vadītāji 
nekavējoties par to informē atbildīgo
Komisijas struktūrvienību un Savienības 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos.

Ja rodas otrajā daļā minētā situācija vai 
konflikts, Savienības delegāciju vadītāji 
nekavējoties par to informē atbildīgos
Komisijas un EĀDD ģenerāldirektorus. 
EĀDD ģenerāldirektors veic attiecīgus 
pasākumus, lai atrisinātu šo situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elmar Brok

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – 4.a punkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
60.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisija nodrošina, ka pilnvaru 
deleģēšana nekavē budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru Eiropas 
Parlamentā, kuras gaitā Komisija 
uzņemas pilnu atbildību par EĀDD 
darbības budžetu.

Or. en


