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PR_COD_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0085),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 322. pantu, kā 
arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar ko 
Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C7-0086/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas apvienotās sanāksmes 
saskaņā ar Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 Eiropas 
Ārējās darbības dienesta izveidi, jāveic 
grozījumi dažos Finanšu regulas 
noteikumos.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

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

Grozījums Nr. 3

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. 
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 sarežģītais raksturs prasa 
izmantot stingrus noteikumus par 
izsekojamību un budžeta un finanšu 
pārskatatbildību.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 5 (zaudē spēku, ja tiek pieņemts 4. grozījums)

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

(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, 
kas jāsaskaņo ar Komisiju, lai veicinātu 
Savienības delegāciju administratīvo
apropriāciju izpildi. Par to informē 
Eiropas Parlamentu. Īstenojot Līguma 
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par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, Eiropas Parlaments jebkurā 
laikā var atsaukt attiecīgo pilnvaru 
delēģēšanu. Šo noteikumu ar attiecīgām 
izmaiņām piemēro arī darbības 
izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nepieciešams nodrošināt 
Savienības delegāciju darbības 
nepārtrauktību un jo īpaši delegāciju 
pārvaldītā ārējā atbalsta nepārtrauktību un 
efektivitāti. Tāpēc Komisijai jāļauj 
darbības izdevumu budžeta izpildes 
pilnvaras pastarpināti deleģēt Savienības 
delegāciju vadītājiem, kas darbojas EĀDD 
kā atsevišķas iestādes kontrolē. Turklāt, ja 
Komisija veic budžeta izpildi tiešas 
centralizētas vadības ietvaros, tai jāļauj 
šādu izpildi veikt arī, pastarpināti deleģējot 
pilnvaras Savienības delegāciju vadītājiem.
Komisijas deleģētajiem kredītrīkotājiem arī 
turpmāk jāuzņemas atbildība par iekšējās 
vadības un kontroles sistēmu izstrādi, 
savukārt Savienības delegāciju vadītājiem 
jābūt atbildīgiem par minēto sistēmu 
pienācīgu ieviešanu un darbību, kā arī par 
attiecīgajās delegācijās īstenoto līdzekļu un 
darbību pārvaldi, turklāt šo prasību izpildes 
nolūkā tiem jāsniedz ziņojumi divreiz 
gadā. 

(5) Nepieciešams nodrošināt 
Savienības delegāciju darbības 
nepārtrauktību un jo īpaši delegāciju 
pārvaldītā ārējā atbalsta nepārtrauktību un 
efektivitāti. Tāpēc Komisijai jāļauj 
darbības izdevumu budžeta izpildes 
pilnvaras pastarpināti deleģēt Savienības 
delegāciju vadītājiem, kas darbojas EĀDD 
kā atsevišķas iestādes kontrolē. Turklāt, ja 
Komisija veic budžeta izpildi tiešas 
centralizētas vadības ietvaros, tai jāļauj 
šādu izpildi veikt arī, pastarpināti deleģējot 
pilnvaras Savienības delegāciju vadītājiem. 
Komisijas deleģētajiem kredītrīkotājiem arī 
turpmāk jāuzņemas atbildība par iekšējās 
vadības un kontroles sistēmu izstrādi, 
savukārt Savienības delegāciju vadītājiem 
jābūt atbildīgiem par minēto sistēmu 
pienācīgu ieviešanu un darbību, kā arī par 
attiecīgajās delegācijās īstenoto līdzekļu un 
darbību pārvaldi, turklāt šo prasību izpildes 
nolūkā tiem jāsniedz ziņojumi divreiz 
gadā. Šādu deleģējumu ir iespējams 
atsaukt saskaņā ar noteikumiem, kuri 
attiecas uz Komisiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijas grāmatvedis joprojām ir 
atbildīgs par visu budžeta iedaļu 
„Komisija”, tostarp par grāmatvedības 
darbībām, kas saistītas ar Savienības 
delegāciju vadītājiem pastarpināti 
deleģētajām apropriācijām. Tāpēc, lai 
izvairītos no pienākumu pārklāšanās, 
jāprecizē, ka EĀDD grāmatveža 
pienākumiem jāattiecas tikai uz budžeta 
iedaļu „EĀDD”.

(8) Komisijas grāmatvedis joprojām ir 
atbildīgs par visu budžeta iedaļu 
„Komisija”, kā arī par budžeta iedaļu 
„EĀDD”.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai nodrošinātu Eiropas Savienības 
budžeta izpildes demokrātisku pārbaudi, 
Eiropas Parlamentam katru gadu būtu 
jāsaņem ticamības deklarācija par 
Savienības delegāciju iekšējās vadības un 
kontroles sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Eiropas Attīstības fondu, kas ir 
Eiropas Savienības nozīmīgākais finanšu 
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instruments attīstības sadarbībā ar 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstīm, vajadzētu iekļaut Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā un 
vispārējās Finanšu regulas darbības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regulas 1. panta 2. punkta pirmajā
daļā pirms vārdiem „Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja” iekļauj vārdus 
„Eiropas Ārējās darbības dienests”.

(1) Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. pants
1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
(turpmāk „budžets”) sagatavošanu un 
izpildi, kā arī par pārskatu iesniegšanu un 
revīziju.
2. Šajā regulā Eiropas Parlamentu, 
Eiropadomi, Eiropas Savienības Padomi, 
Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības 
Tiesu un Revīzijas palātu uzskata par 
Savienības iestādēm. Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju, Reģionu 
komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) 
pielīdzina Savienības iestādēm. 
Šajā regulā Eiropas Centrālā Banka 
netiek uzskatīta par Savienības iestādi.
3. Šajā regulā visas atsauces uz 
„Kopienām” vai „Savienību” tiek 
uzskatītas par atsaucēm uz Eiropas 
Savienību un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu.”.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
28. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 28. panta 1. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:

„Jebkuram priekšlikumam vai iniciatīvai, 
ko Komisija, Savienības Augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos vai dalībvalsts iesniedz 
likumdevējai iestādei un kas varētu 
iespaidot budžetu, tostarp mainīt amata 
vietu skaitu, jāpievieno finanšu pārskats un 
šīs regulas 27. panta 4. punktā minētais 
novērtējums.”

(2) Regulas 28. panta 1. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
„Jebkuram priekšlikumam vai iniciatīvai, 
ko Komisija vai dalībvalsts iesniedz
likumdevējai iestādei un kas varētu 
iespaidot budžetu, tostarp mainīt amata 
vietu skaitu, jāpievieno finanšu pārskats un 
šīs regulas 27. panta 4. punktā minētais 
novērtējums.”

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
30. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas 30. panta 3. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:

„Komisija attiecīgā veidā dara pieejamu 
informāciju par to līdzekļu saņēmējiem, 
kas ir Komisijas budžetā, ja budžetu izpilda 
centralizēti saskaņā ar 53.a pantu, un to 
informāciju par līdzekļu saņēmējiem, ko 
sniedz struktūras, kurām budžeta izpildes 
uzdevumi deleģēti saskaņā ar citiem 

(3) Regulas 30. panta 3. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:

„Komisija attiecīgā veidā dara pieejamu 
informāciju par to līdzekļu saņēmējiem, 
kas ir Komisijas budžetā, ja budžetu izpilda 
centralizēti un to tiešā veidā veic tās 
departamenti vai Savienības delegācijas 
saskaņā ar 51. panta otro daļu, un to 
informāciju par līdzekļu saņēmējiem, ko 
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pārvaldības veidiem.” sniedz struktūras, kurām budžeta izpildes 
uzdevumi deleģēti saskaņā ar citiem 
pārvaldības veidiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas 31. panta pirmajā daļā pirms 
vārdiem „Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja” iekļauj vārdus „Eiropas Ārējās 
darbības dienests”.

(4) Regulas 31. panta pirmajā daļā pirms 
vārda „Padome” iekļauj vārdus 
„Eiropadome” un pirms vārdiem „sastāda 
savu” iekļauj vārdus „un Eiropas Ārējās 
darbības dienests”.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Regulas 41. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a Visus attiecīgo Eiropas Attīstības 
fondu ieņēmumus un izdevumus iekļauj 
īpašā budžeta pozīcijā Komisijas iedaļā.”

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EC, 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 gadā 
apstiprinātajam amatu skaitam norāda 
iepriekšējā finanšu gadā apstiprināto 
amatu skaitu, kā arī to amatu skaitu, 
kurus aizņem diplomāti, kas norīkoti no 
dalībvalstīm, Padomes un Komisijas.
Budžeta lēmējinstitūciju informē par 
amatu skaitu katrā pakāpē, katrā 
kategorijā un katrā Savienības delegācijā, 
kā arī EĀDD centrālajā administrācijā. 
Šo informāciju sniedz kā pielikumu 
EĀDD budžeta iedaļas amatu sarakstam.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
46. pants – 1. punkts – 6. un 7. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Regulas 46. pantā iekļauj šādus 
apakšpunktus:
„6) atsevišķās budžeta pozīcijās 
izdevumus, kas nepieciešami katra īpašā 
pārstāvja, īpašā sūtņa, misijas vadītāja vai 
citas līdzīgas struktūras darbībai;
7) budžeta pielikumā EĀDD kopējos 
administratīvos izdevumus iepriekšējā 
gadā saistībā ar katru delegāciju un 
EĀDD centrālo administrāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulas 50. panta pirmajā daļā 
pievieno šādu teikumu:
„Tomēr, lai veicinātu Savienības 
delegāciju darbības apropriāciju izpildi, 
kas iekļautas budžeta iedaļās „EĀDD” un 
„Padome”, ar Komisiju var vienoties par 
sīki izstrādātiem noteikumiem.”

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 18 (zaudē spēku, ja tiek pieņemts 17. grozījums)

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulas 50. panta pirmajā daļā pievieno 
šādu teikumu:
„Tomēr, lai veicinātu Savienības 
delegāciju darbības apropriāciju 
izpildi, kas iekļautas budžeta 
iedaļās „EĀDD” un „Padome”, 
ar Komisiju var vienoties par sīki 
izstrādātiem noteikumiem.”

(5) Regulas 50. panta pirmajā daļā pievieno 
šādus teikumus:
„Tomēr, lai veicinātu Savienības 
delegāciju administratīvo
apropriāciju izpildi, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ar Komisiju 
var vienoties par sīki izstrādātiem 
noteikumiem.”

Šādos noteikumos nedrīkst iekļaut 
atkāpes no šās regulas 
noteikumiem. Eiropas Parlaments 
vai Padome jebkurā laikā var 
nolemt atsaukt šo deleģējumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulas 51. pantā pievieno 
šādas daļas:

„Tomēr Komisija var Savienības 
delegāciju vadītājiem deleģēt 
budžeta izpildes pilnvaras 
attiecībā uz iedaļas „Komisija” 
apropriācijām. Ja Savienības 
delegāciju vadītāji darbojas kā 
Komisijas kredītrīkotāji, kam 

(6) Regulas 51. pantā pievieno 
šādas daļas:

„Tomēr Komisija var Savienības 
delegāciju vadītājiem deleģēt 
budžeta izpildes pilnvaras 
attiecībā uz iedaļas „Komisija” 
darbības apropriācijām. Ja 
Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā Komisijas 



PE445.691v01-00 16/24 PR\823339LV.doc

LV

pastarpināti deleģētas pilnvaras, 
tie piemēro Komisijas noteikumus 
par budžeta izpildi un uz tiem 
attiecas tie paši pienākumi, 
saistības un atbildības prasības, 
kas attiecas uz visiem citiem 
Komisijas kredītrīkotājiem, kam 
pastarpināti deleģētas pilnvaras.

Otrās daļas piemērošanas nolūkā 
Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas 
jautājumos veic nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu 
sadarbību starp Savienības 
delegācijām un Komisijas 
struktūrvienībām.”

kredītrīkotāji, kam pastarpināti 
deleģētas pilnvaras, tie piemēro 
Komisijas noteikumus par budžeta 
izpildi un uz tiem attiecas tie paši 
pienākumi, saistības un atbildības 
prasības, kas attiecas uz visiem 
citiem Komisijas kredītrīkotājiem, 
kam pastarpināti deleģētas 
pilnvaras.

Komisija šo deleģējumu atsauc 
saskaņā ar saviem noteikumiem.
Otrās daļas piemērošanas nolūkā 
Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas 
jautājumos veic nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu sadarbību 
starp Savienības delegācijām un 
Komisijas struktūrvienībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
59. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulas 59. pantam pievieno šādu 
5. punktu:
„5. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, tie norāda, ka to attiecīgā 
iestāde ir Komisija, ja to prasa viņu kā 
kredītrīkotāju pienākumi.”

(8) Regulas 59. pantam pievieno šādu 
5. punktu:
„5. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, tie ir pakļauti Komisijai, kas ir 
atbildīgā iestāde attiecībā uz pastarpināti 
deleģēto kredītrīkotāju pienākumu un 
atbildības jomu noteikšanu, izpildi, 
kontroli un novērtēšanu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
60. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šādu teikumu pievieno 60. panta 
7. punkta otrās daļas beigās:
„Budžeta lēmējinstitūcijai iesniedz arī 
gada darbības pārskatus.”.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Regulas 2. iedaļā pievieno šādu 
60.a pantu:

„60.a pants
1. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, tie cieši sadarbojas ar Komisiju, 
lai pienācīgi īstenotu līdzekļus un, jo īpaši, 
lai nodrošinātu finanšu darījumu likumību 
un pareizību, pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu līdzekļu pārvaldībā, kā 
arī Savienības finanšu interešu efektīvu 
aizsardzību. 
Šim nolūkam delegāciju vadītāji veic 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
jebkādu situāciju, kurā varētu tikt apšaubīta 
Komisijas atbildība par budžeta izpildi, kas 
tiem pastarpināti deleģēta, kā arī jebkuru 
interešu vai prioritāšu konfliktu, kas 
ietekmē tiem pastarpināti deleģēto finanšu 

(9) Regulas 2. iedaļā pievieno šādu 
60.a pantu:

„60.a pants
1. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, tie cieši sadarbojas ar Komisiju, 
lai pienācīgi īstenotu līdzekļus un, jo īpaši, 
lai nodrošinātu finanšu darījumu likumību 
un pareizību, pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu līdzekļu pārvaldībā, kā 
arī Savienības finanšu interešu efektīvu 
aizsardzību. 
Šim nolūkam delegāciju vadītāji veic 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
jebkādu situāciju, kurā varētu tikt apšaubīta 
Komisijas atbildība par budžeta izpildi, kas 
tiem pastarpināti deleģēta, kā arī jebkuru 
prioritāšu konfliktu, kas var ietekmēt tiem 
pastarpināti deleģēto finanšu pārvaldības 
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pārvaldības uzdevumu izpildi.
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.

uzdevumu izpildi. 
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.

2. Ja Savienības delegācijas vadītājs nonāk 
situācijā, kas minēta 60. panta 6. punktā, 
viņš vēršas pie specializētās finanšu 
pārkāpumu komisijas, kas izveidota 
saskaņā ar 66. panta 4. punktu. Ja ir 
nelikumīgas darbības, krāpšana vai 
korupcija, kas var kaitēt Savienības 
interesēm, viņš par to informē iestādes un 
struktūras, kas šādam nolūkam izveidotas 
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Ja Savienības delegācijas vadītājs nonāk 
situācijā, kas minēta 60. panta 6. punktā, 
viņš vēršas pie specializētās finanšu 
pārkāpumu komisijas, kas izveidota 
saskaņā ar 66. panta 4. punktu. Ja ir 
nelikumīgas darbības, krāpšana vai 
korupcija, kas var kaitēt Savienības 
interesēm, viņš par to informē iestādes un 
struktūras, kas šādam nolūkam izveidotas 
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

3. Savienības delegāciju vadītāji, kas 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, divreiz gadā ziņo to attiecīgajam 
deleģētajam kredītrīkotājam, lai tas 
saņemtos ziņojumus var iekļaut savā gada 
darbības pārskatā, kas minēts 60. panta 
7. punktā. Savienības delegāciju vadītāju 
iesniegtajā pusgada ziņojumā iekļauj 
informāciju par to delegācijās ieviesto 
iekšējās vadības un kontroles sistēmu 
lietderību un efektivitāti, kā arī par tiem 
pastarpināti deleģēto darbību pārvaldību.

3. Savienības delegāciju vadītāji, kas 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, iesniedzot gada darbības 
pārskatu un ar attiecīgām izmaiņām 
piemērojot 60. panta 7. punktu, ziņo 
attiecīgajam deleģētajam kredītrīkotājam, 
lai tas saņemtos ziņojumus var iekļaut savā 
gada darbības pārskatā. Delegāciju 
vadītāju gada darbības pārskatus kopā ar 
ticamības deklarāciju, ko sniedz saskaņā 
ar 66. panta 3.a punktu, pievieno deleģētā 
kredītrīkotāja gada darbības pārskatam, 
kuru nosūta Eiropas Parlamentam 
saskaņā ar 60. panta 7. punktu.
Pēc pieprasījuma delegāciju vadītāji par 
savu budžeta pienākumu izpildi ziņo 
Eiropas Parlamenta kompetentajai 
komitejai. 
Savienības delegāciju vadītāju iesniegtajā 
gada starpposma ziņojumā iekļauj 
informāciju par to delegācijās ieviesto 
iekšējās vadības un kontroles sistēmu 
lietderību un efektivitāti, kā arī par tiem 
pastarpināti deleģēto darbību pārvaldību.

4. Savienības delegāciju vadītāji, kas 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 

4. Savienības delegāciju vadītāji, kas 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
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pilnvaras, atbild uz visām prasībām, ko 
sniedz Komisijas deleģētais kredītrīkotājs.”

pilnvaras, atbild uz visām prasībām, ko 
sniedz Komisijas deleģētais kredītrīkotājs, 
kā arī Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja.”

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulas 61. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
„EĀDD grāmatvedis ir atbildīgs tikai par 
budžeta iedaļu „EĀDD”, ko izpilda 
EĀDD.”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.a punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
66. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulas 66. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu 3a. punktu:
3.a Gadījumā, ja pilnvaras tiek 
pastarpināti deleģētas Savienības 
delegāciju vadītājiem, deleģētais 
kredītrīkotājs ir atbildīgs par izveidoto 
iekšējās vadības un kontroles sistēmu 
izstrādi, kā arī par to lietderību un 
efektivitāti. Savienības delegāciju vadītāji 
ir atbildīgi par šo sistēmu pienācīgu 

(11) Regulas 66. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu 3a. punktu:
„3.a Gadījumā, ja pilnvaras tiek 
pastarpināti deleģētas Savienības 
delegāciju vadītājiem, deleģētais 
kredītrīkotājs ir atbildīgs par izveidoto 
iekšējās vadības un kontroles sistēmu 
izstrādi, kā arī par to lietderību un 
efektivitāti. Savienības delegāciju vadītāji 
ir atbildīgi par šo sistēmu pienācīgu 



PE445.691v01-00 20/24 PR\823339LV.doc

LV

ieviešanu un darbību saskaņā ar deleģētā 
kredītrīkotāja norādījumiem, kā arī par to 
līdzekļu un darbību pārvaldību, ko tie 
īsteno Savienības delegācijās.

ieviešanu un darbību saskaņā ar deleģētā 
kredītrīkotāja norādījumiem, kā arī par to 
līdzekļu un darbību pārvaldību, ko tie 
īsteno Savienības delegācijās. Pirms 
pienākumu izpildes uzsākšanas viņiem 
jāpabeidz īpaši mācību kursi par 
kredītrīkotāju uzdevumiem un 
pienākumiem un budžeta izpildi.

Saskaņā ar 60.a panta 3. punktu Savienības 
delegāciju vadītāji ziņo par savu 
pienākumu izpildi atbilstoši šā punkta 
pirmajai daļai.

Saskaņā ar 60.a panta 3. punktu Savienības 
delegāciju vadītāji ziņo par savu 
pienākumu izpildi atbilstoši šā punkta 
pirmajai daļai.

Katru gadu Savienības delegāciju vadītāji 
sniedz Komisijas deleģētajam 
kredītrīkotājam apliecinājuma paziņojumu
par to delegācijās izveidotajām iekšējās 
vadības un kontroles sistēmām, lai 
kredītrīkotājs varētu sagatavot savu 
apliecinājuma paziņojumu.”

Katru gadu Savienības delegāciju vadītāji 
sniedz Komisijas deleģētajam 
kredītrīkotājam ticamības deklarāciju par 
to delegācijās izveidotajām iekšējās 
vadības un kontroles sistēmām, kā arī par 
viņiem deleģēto darbības pārvaldību un 
tās rezultātiem, lai kredītrīkotājs varētu 
sagatavot savu ticamības deklarāciju. To 
kopā ar delegācijas vadītāja gada 
darbības pārskatu pievieno deleģētā 
kredītrīkotāja gada darbības pārskatam, 
ko nosūta Eiropas Parlamentam.”

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.b punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
66. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 5. punktu:

„5. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, specializētajai finanšu 
pārkāpumu komisijai, kuru izveidojusi 
Komisija saskaņā ar šā panta 4. punktu, ir 
kompetence lietās, kas minētas tajā punktā.

b) pievieno šādu 5. punktu:

„5. Ja Savienības delegāciju vadītāji 
darbojas kā kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 
51. panta otro daļu pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, specializētajai finanšu 
pārkāpumu komisijai, kuru izveidojusi 
Komisija saskaņā ar šā panta 4. punktu, ir 
kompetence lietās, kas minētas tajā punktā.
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Ja komisija konstatē sistēmas problēmas, tā 
nosūta ziņojumu ar ieteikumiem 
kredītrīkotājam, Savienības Augstajam
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un Komisijas deleģētajam 
kredītrīkotājam, ja pēdējais nav šajās 
problēmās iesaistītā persona, kā arī 
iekšējam revidentam.

Ja šī komisija konstatē sistēmas problēmas, 
tā nosūta ziņojumu ar ieteikumiem 
kredītrīkotājam, Savienības augstajam
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un Komisijas deleģētajam 
kredītrīkotājam, ja pēdējais nav šajās 
problēmās iesaistītā persona, kā arī 
Komisijas iekšējam revidentam.

Pamatojoties uz komisijas atzinumu, 
Komisija var pieprasīt Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, kurš ir kompetents 
iecelt amatā, uzsākt lietvedību, kuras 
rezultātā kredītrīkotājus, kam pastarpināti 
deleģētas pilnvaras, var saukt pie 
disciplināras atbildības vai kompensācijas 
samaksas, ja pārkāpumi saistīti ar 
Komisijas pilnvarām, kas tiem pastarpināti 
deleģētas. Šādā gadījumā Augstais
pārstāvis veic atbilstošus pasākumus 
saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.”

Pamatojoties uz komisijas atzinumu, 
Komisija pieprasa Savienības augstajam
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, kurš ir kompetents iecelt 
amatā, uzsākt lietvedību, kuras rezultātā 
kredītrīkotājus, kam pastarpināti deleģētas 
pilnvaras, var saukt pie disciplināras 
atbildības vai kompensācijas samaksas, ja 
pārkāpumi saistīti ar Komisijas pilnvarām, 
kas tiem pastarpināti deleģētas. Šādā 
gadījumā augstais pārstāvis uzliek 
disciplinārsodu un/vai iekasē 
kompensācijas maksājumu saskaņā ar 
Komisijas ieteikumu.

To ar attiecīgām izmaiņām piemēro 
dalībvalstu iestādēm attiecībā uz 
norīkotajiem darbiniekiem. Izcelsmes 
dalībvalsts ir atbildīga par visām 
summām, kas nav atgūtas triju gadu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas par atbildību.”

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Regulas 85. pantā pievieno šādas 
daļas:

„EĀDD iekšējās revīzijas nolūkā 
Komisijas iekšējais revidents ir tiesīgs 
pārbaudīt, kā Savienības delegāciju 

(12) Regulas 85. pantā pievieno šādu 
daļu:

„Komisijas iekšējam revidentam attiecībā 
uz 1. pantā minēto EĀDD ir tādi paši 
pienākumi kā attiecībā uz Komisijas 
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vadītāji, kas saskaņā ar 51. panta otro 
daļu darbojas kā kredītrīkotāji, kam 
pastarpināti deleģētas pilnvaras, veic tiem 
pastarpināti deleģēto finanšu pārvaldību.
Saskaņotības, efektivitātes un izmaksu 
lietderības nolūkā Komisijas iekšējais 
revidents, izpildot budžeta iedaļu 
„EĀDD”, darbojas arī kā EĀDD iekšējais 
revidents.”

departamentiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
126. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Regulas 126. panta 1. punktā 
pievieno šādu d) apakšpunktu:
„d) paziņojumu par kapitāla izmaiņām, 
detalizēti parādot palielinājumus un 
samazinājumus gada laikā katrā pensiju 
shēmā, kas minēta Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumos un Eiropas 
Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā.”

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.b punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
146. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Regulas 146. panta 3. punktu aizstāj 
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ar šādu tekstu:
„3. Savienības iestādes, kas definētas 
1. panta 2. punktā, pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam 
jebkādu informāciju, kas nepieciešama, 
lai netraucēti piemērotu procedūru 
budžeta izpildes apstiprinājuma 
sniegšanai par attiecīgo finanšu gadu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 319. pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
165. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regulas 165. panta pirmo teikumu 
aizstāj ar šādu teikumu:
„Komisija saskaņā ar 53.a pantu veic 
rūpīgas pārbaudes attiecībā uz saņēmēju 
trešo valstu vai starptautisko organizāciju 
veikto darījumu izpildi.”

(14) Regulas 165. panta pirmo teikumu 
aizstāj ar šādu teikumu:
„Komisija veic rūpīgas pārbaudes attiecībā 
uz saņēmēju trešo valstu vai starptautisko 
organizāciju veikto darījumu izpildi.”

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts
Regula (EC, Euratom) Nr. 1605/2002
185. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulas 185. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu.
„3. Komisijas iekšējam revidentam ir 
tādas pašas pilnvaras attiecībā uz 
1. punktā minētajām iestādēm, kādas 

svītrots
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viņam ir attiecībā uz Komisijas 
struktūrvienībām vai Savienības 
delegācijām.”

Or. en


