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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūras direktoram 
apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras 
direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūras direktoram 
apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras 
direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūras kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūras kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. iepazinies ar gada pārskatiem konstatē, 
ka Aģentūras 2010. gada sākotnējais 
budžets ir grozīts divas reizes un ka ir 
veikti pārvietojumi; pauž nožēlu, ka no 
Aģentūras nav saņemta informācija par 
šo izmaiņu iemesliem; aicina Aģentūru 
novērst šo situāciju un par to attiecīgi 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi;

2. iepazinies ar gada pārskatiem konstatē, 
ka Aģentūras 2010. gada sākotnējais 
budžets ir grozīts divas reizes un ka ir 
veikti pārvietojumi; aicina Aģentūru sniegt
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
informāciju par šo izmaiņu iemesliem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka no gada uz gadu ir 
uzlabojusies situācija Aģentūras pārnesto 
apropriāciju ziņā; jo īpaši norāda, ka 
Aģentūra ir samazinājusi atcelto 
apropriāciju īpatsvaru — no 19 % 
2009. gadā līdz 11 % 2010. gadā; tomēr 
aicina Aģentūru situāciju uzlabot vēl 
vairāk, nepieļaujot, ka kavējas tās 
pasākumu īstenošana;

4. norāda, ka no gada uz gadu ir 
uzlabojusies situācija Aģentūras pārnesto 
apropriāciju ziņā; jo īpaši norāda, ka 
Aģentūra ir samazinājusi atcelto 
apropriāciju īpatsvaru — no 19 % 
2009. gadā līdz 11 % 2010. gadā; mudina 
Aģentūru situāciju uzlabot vēl vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. no Aģentūras sniegtās informācijas 
secina, ka IRD ir pārbaudījis to, kādi 
pasākumi ir veikti saistībā ar iepriekšējo 
revīziju rezultātā sniegtajiem, bet vēl 
neizpildītajiem ieteikumiem; īpaši atzinīgi 
vērtē to, ka, pārbaudot veikumu saistībā ar 
iepriekšējo IRD ieteikumu izpildi, iekšējais 
revidents ir konstatējis — visi ļoti svarīgie 
ieteikumi ir atbilstoši īstenoti un izpildīti, 
izņemot ieteikumu par grāmatvedības 
sistēmu apstiprināšanu, kas tika klasificēts 
ar zemāku nozīmības pakāpi kā „svarīgs”, 
jo bija daļēji izpildīts; tādēļ aicina 
Aģentūru pilnībā īstenot arī šo ieteikumu 
un informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par veiktajiem 
pasākumiem;

10. no Aģentūras sniegtās informācijas 
secina, ka IRD ir pārbaudījis to, kādi 
pasākumi ir veikti saistībā ar iepriekšējo 
revīziju rezultātā sniegtajiem, bet vēl 
neizpildītajiem ieteikumiem; īpaši atzinīgi 
vērtē to, ka, pārbaudot veikumu saistībā ar 
iepriekšējo IRD ieteikumu izpildi, iekšējais 
revidents ir konstatējis — visi ļoti svarīgie 
ieteikumi ir atbilstoši īstenoti un izpildīti, 
izņemot ieteikumu par grāmatvedības 
sistēmu apstiprināšanu, kas tika klasificēts 
ar zemāku nozīmības pakāpi kā „svarīgs”, 
jo bija daļēji izpildīts; aicina Aģentūru 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kā šis ieteikums 
tiek īstenots un kādi pasākumi ir veikti;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tādēļ aicina Aģentūru nevilcinoties īstenot 
abus šos ieteikumus un informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajiem 
pasākumiem;

aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kā šie ieteikumi 
tiek īstenoti un kādi pasākumi ir veikti;

Or. en


