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GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pēc 31. panta pirmās daļas pievieno 
šādu daļu:
„Eiropas Ārējās darbības dienests 
sagatavo ieņēmumu un izdevumu tāmi, ko 
katru gadu līdz 1. jūlijam nosūta 
Komisijai. Augstais pārstāvis / Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks apspriežas ar 
attīstības politikas komisāru un ar 
kaimiņattiecību politikas komisāru par 
attiecīgajām atbildības jomām.”

Or. en

Pamatojums

Teksts godprātīgi atspoguļo vienošanos, kas tika panākta Madridē un par ko tika balsots 
plenārsēdē.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Šādu daļu pievieno 41. panta 
1. punktam:
„Lai nodrošinātu Savienības ārējās 
darbības budžeta pārredzamību, Komisija 
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budžeta lēmējinstitūcijai kopā ar ES 
budžeta projektu iesniedz darba 
dokumentu, kurā vispusīgi atspoguļo 
visus ar Savienības ārējo darbību saistītos 
izdevumus.”

Or. en

Pamatojums

Teksts godprātīgi atspoguļo vienošanos, kas tika panākta Madridē un par ko tika balsots 
plenārsēdē.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
46. pants – 1. punkts - 3. apakšpunkts - a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Šādas rindkopas pievieno 46. panta 
1. punkta 3) apakšpunkta a) daļai:
„EĀDD budžeta iedaļas amatu sarakstā 
nosaka amatu skaitu katrā pakāpē un 
kategorijā un pastāvīgo un pagaidu amatu 
skaitu, ieskaitot līgumdarbiniekus un 
vietējos darbiniekus, kuru amati atļauti 
budžeta apropriāciju ietvaros.
Amatu sarakstā uzrāda jebkādu amatu 
skaita pieaugumu vai samazinājumu pa 
pakāpēm un kategorijām EĀDD 
centrālajā administrācijā un Savienības 
delegācijās kopumā, par pamatu ņemot 
iepriekšējo gadu.
Amatu sarakstā blakus finanšu gadam 
apstiprinātajam amatu skaitam norāda 
iepriekšējam finanšu gadam apstiprināto 
amatu skaitu, kā arī to amatu skaitu, 
kurus aizņem diplomāti no dalībvalstīm, 
Padomes un Komisijas.
Budžeta lēmējinstitūciju informē par 
amatu skaitu katrā pakāpē, katrā 
kategorijā un katrā Savienības delegācijā, 
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kā arī EĀDD centrālajā administrācijā. 
Šo informāciju sniedz kā pielikumu pie 
EĀDD budžeta iedaļas amatu saraksta.”

Or. en

Pamatojums

Teksts godprātīgi atspoguļo vienošanos, kas tika panākta Madridē un par ko tika balsots 
plenārsēdē.

Grozījums Nr. 4

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.

EĀDD budžeta un administrācijas 
ģenerāldirektors ir atbildīgs augstajam 
pārstāvim / Komisijas priekšsēdētāja 
vietniekam par EĀDD administratīvo un 
iekšējā budžeta pārvaldību. Viņš ievēro 
tās pašas budžeta pozīcijas un 
administratīvos noteikumus, ko piemēro 
ES budžeta III iedaļas daļai, kura attiecas 
uz daudzgadu finanšu shēmas V nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Teksts godprātīgi atspoguļo vienošanos, kas tika panākta Madridē un par ko tika balsots 
plenārsēdē.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
66. pants – 5. punkts - 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To ar attiecīgām izmaiņām piemēro 
dalībvalstu iestādēm attiecībā uz 
darbiniekiem, kas nāk no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem. Izcelsmes 
dalībvalsts ir atbildīga par visām 
summām, kas nav atgūtas trīs gadu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas par atbildību.

Or. en

Pamatojums

Teksts godprātīgi atspoguļo vienošanos, kas tika panākta Madridē un par ko tika balsots 
plenārsēdē.


