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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas 
centra direktoram apstiprinājumu par 
Centra 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centra direktoram 
apstiprinājumu par Centra 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas 
centra direktoram apstiprinājumu par 
Centra 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centra direktoram 
apstiprinājumu par Centra 2010. finanšu
gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas 
centra kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centra kontu slēgšanu attiecībā 
uz 2010. finanšu gadu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas 
centra kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centra kontu slēgšanu attiecībā 
uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Iliana Ivanova

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā 2010. gadā tulkošanas apjoms 
sasniedza visaugstāko līmeni kopš 
Tulkošanas centra izveides un iztulkoto 
lappušu skaits bija par 20,1 % lielāks,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atgādina, ka saskaņā ar 13. pantu Regulā 
(EK) Nr. 2965/94, ar kuru Centrs tika 
izveidots, tā budžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem ir jābūt līdzsvarotiem;  
konstatē, ka 2010. finanšu gadā Centra 

3. atgādina, ka saskaņā ar 13. pantu Regulā 
(EK) Nr. 2965/94, ar kuru Centrs tika 
izveidots, tā budžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem ir jābūt līdzsvarotiem; 
konstatē, ka 2010. finanšu gadā Centra 
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uzkrātā 2009. gada pārpalikuma summa 
bija EUR 24 000 000; tomēr ņem vērā, ka, 
galvenokārt pārskaitot līdzekļus uz 
Savienības Pensiju shēmu un veicot 
atmaksas saviem klientiem, Centram 
izdevās samazināt iepriekš minēto 
pārpalikumu līdz summai EUR 9 200 000 
apmērā;

uzkrātā 2009. gada pārpalikuma summa 
bija EUR 24 000 000; tomēr ņem vērā, ka, 
galvenokārt pārskaitot līdzekļus uz 
Savienības Pensiju shēmu un veicot 
atmaksas saviem klientiem, Centram 
izdevās samazināt iepriekš minēto 
pārpalikumu līdz summai EUR 9 200 000 
apmērā; turklāt, iepazīstoties ar Centra 
sniegto informāciju, pieņem zināšanai, ka 
valde 2011. gadā nolēma izmantot minēto 
summu EUR 9 200 000 apmērā, lai 
izveidotu rezervi ārkārtas ieguldījumiem 
(EUR 4 300 000) un rezervi cenu 
stabilizācijai (EUR 4 900 000);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka 2010. finanšu gada galīgie 
pārskati nav publiski pieejami Centra 
tīmekļa vietnē;  aicina Centru steidzami 
atrisināt šo jautājumu;

6. atzinīgi vērtē to, ka pēc budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādes pieprasījuma tika 
nodrošināta 2010. finanšu gada galīgo 
pārskatu publiska pieejamība Centra 
tīmekļa vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka 2010. finanšu gada galīgie 
pārskati nav publiski pieejami Centra 
tīmekļa vietnē; aicina Centru steidzami 

6. norāda, ka 2010. finanšu gada galīgie 
pārskati nav publiski pieejami Centra 
tīmekļa vietnē; aicina Centru 
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atrisināt šo jautājumu; 2010. finanšu gada galīgos pārskatus 
publicēt savā tīmekļa vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina Centru nodrošināt atbilstību 
Finanšu regulas 60. pantam, pieņemot 
lēmumus par finansējumu pamatdarbības 
izdevumiem; prasa Centram jo īpaši
ieviest stingrāku kontroli iepirkuma 
procedūru plānošanā;

7. aicina Centru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kā tas 
nodrošina atbilstību Finanšu regulas 
60. pantam; mudina Centru ieviest 
stingrāku kontroli iepirkuma procedūru 
plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. konstatē — netika ievērots 
Civildienesta noteikumu 45. pants, jo 8 
personāla locekļi ar augstāku punktu 
skaitu netika paaugstināti amatā, 
savukārt citi tās pašas kategorijas 
darbinieki tika paaugstināti, un faktiski 
galīgajā lēmumā tika iekļauti papildu 
diskrecionāri elementi, lai piešķirtu 
paaugstinājumu; tādēļ aicina Centru 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kādus 
uzlabojumus tas ir veicis šajā ziņā;

10. aicina Centru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par tā lēmumiem 
attiecībā uz darbinieku paaugstināšanu 
atbilstoši Civildienesta noteikumu 
45. pantam;

Or. en



AM\892966LV.doc 7/10 PE483.613v01-00

LV

Grozījums Nr. 11
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. konstatē — netika ievērots 
Civildienesta noteikumu 45. pants, jo 8 
personāla locekļi ar augstāku punktu skaitu
netika paaugstināti amatā, savukārt citi tās 
pašas kategorijas darbinieki tika 
paaugstināti, un faktiski galīgajā lēmumā 
tika iekļauti papildu diskrecionāri elementi, 
lai piešķirtu paaugstinājumu; tādēļ aicina 
Centru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kādus 
uzlabojumus tas ir veicis šajā ziņā;

10. konstatē — netika ievērots 
Civildienesta noteikumu 45. pants, jo 8 
personāla locekļi ar augstāku punktu skaitu 
netika paaugstināti amatā, savukārt citi tās 
pašas kategorijas darbinieki tika 
paaugstināti, un faktiski galīgajā lēmumā 
tika iekļauti papildu diskrecionāri elementi, 
lai piešķirtu paaugstinājumu; ņem vērā 
Centra paziņojumu, ka Iekšējās revīzijas 
dienests (IRD) ir apstiprinājis, ka valdes 
2008. gada 7. februāra lēmumi par 
ierēdņu un pagaidu darbinieku karjeru 
un paaugstināšanu bija atkarīgi no 
interpretācijas, un ka, ņemot vērā IRD 
2010. gada septembra galīgo novērtējumu 
par personāla paaugstināšanu, Centrs 
savu interpretāciju pielāgoja IRD 
sagatavotajai interpretācijai, savukārt 
paaugstināšanai iepriekš piemērojamie 
papildu kritēriji vairs netika izmantoti; 

Or. en

Grozījums Nr. 12
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pieņem zināšanai Centra gada darbības 
pārskata apsvērumus par to, ka 
2010. finanšu gadā aptuveni 55 % tulkoto 
lapu kopapjoma nodrošināja 
ārpakalpojumu sniedzēji; turklāt norāda uz 

15. pieņem zināšanai Centra gada darbības 
pārskata apsvērumus par to, ka 
2010. finanšu gadā aptuveni 55 % tulkoto 
lapu kopapjoma nodrošināja 
ārpakalpojumu sniedzēji; turklāt norāda uz 
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minētajā pārskatā sniegtajām piezīmēm par 
to, ka Centrs veica pasākumus, lai 
konsolidētu tā 2010. gada tulkošanas 
darbplūsmas pārvaldību, apvienojot 
pieprasījuma pārvaldības un ārštata 
pakalpojumu pārvaldības nodaļas; jo īpaši 
pieņem zināšanai, ka ir uzsākts neatkarīgs 
pētījums, lai apstiprinātu attiecību starp 
iekšēji veiktajiem darbiem un 
ārpakalpojumiem; tādēļ aicina Centru 
savlaicīgi informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par šā pētījuma 
rezultātiem;

minētajā pārskatā sniegtajām piezīmēm par 
to, ka Centrs veica pasākumus, lai 
konsolidētu tā 2010. gada tulkošanas 
darbplūsmas pārvaldību, apvienojot 
pieprasījuma pārvaldības un ārštata 
pakalpojumu pārvaldības nodaļas; jo īpaši 
pieņem zināšanai, ka ir pabeigts neatkarīgs 
pētījums, lai apstiprinātu attiecību starp 
iekšēji veiktajiem darbiem un 
ārpakalpojumiem, un ka tika apstiprināts 
Centra izmantotais aprēķina modelis;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Iliana Ivanova

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atzinīgi vērtē Centra centienus 
uzlabot tulkošanas kvalitāti; uzsver, ka 
līdz 2010. gada beigām tika pabeigti 
17 terminoloģijas projekti, tādējādi 
pilnveidojot terminoloģijas datubāzi; 
atbalsta Centru tā tulkotājiem paredzētu 
mācību pasākumu organizēšanā, kas 
palīdz uzlabot viņu darba ražīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. mudina Centru attiecībā uz prognožu 17. rosina Centru attiecībā uz prognožu 
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informāciju piemērot prasību minimumu 
un uzlabot sadarbību un informācijas 
apmaiņu par prognozēm ar atsevišķiem 
klientiem, lai novērstu pārmērīgi augstu 
izdevumu un cenu noteikšanu;

informāciju piemērot prasību minimumu 
un uzlabot sadarbību un informācijas 
apmaiņu par prognozēm ar atsevišķiem 
klientiem, lai novērstu pārmērīgi augstu 
izdevumu un cenu noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. norāda, ka 2010. gada 31. decembrī 
joprojām bija aktuāli 12 ļoti svarīgi 
Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi; pauž 
bažas par to, ka 7 šo ieteikumu īstenošana 
tika kavēta; jo īpaši pieņem zināšanai, ka 
šī kavēšanās attiecas uz šādiem svarīgiem 
jautājumiem:
– klientu prognožu kvalitāte;
– 2008. gada izpildes publiskošana;
– iekšējās kontroles sistēmas novērtējums;

tādēļ aicina Centru par šo kavēšanos sniegt 
paskaidrojumus budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei un labot stāvokli;

18. norāda, ka 2010. gada 31. decembrī 
joprojām bija aktuāli 12 ļoti svarīgi 
Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi un ka 
7 šo ieteikumu īstenošana tika kavēta; 
aicina Centru par šo kavēšanos sniegt 
paskaidrojumus budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei un labot stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. norāda, ka no 12 ļoti svarīgiem 
ieteikumiem, kurus sniedza Iekšējās 

19. norāda, ka no 12 ļoti svarīgiem 
ieteikumiem, kurus sniedza Iekšējās 
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revīzijas dienests, Centrs noraidīja ļoti 
svarīgu ieteikumu par finanšu pārskatiem; 
mudina Centru par šo noraidījumu sniegt 
paskaidrojumus budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei;

revīzijas dienests, Centrs noraidīja 
ieteikumu par finanšu pārskatiem; aicina
Centru informēt budžeta izpildes
apstiprinātājiestādi par minētā lēmuma 
pamatojumu;

Or. en


