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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Policijas biroja direktoram 
apstiprinājumu par Biroja 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Policijas biroja 
direktoram apstiprinājumu par Biroja 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Policijas biroja direktoram 
apstiprinājumu par Biroja 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Policijas biroja 
direktoram apstiprinājumu par Biroja 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Policijas biroja kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Policijas biroja kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en



PE483.614v01-00 4/5 AM\892967LV.doc

LV

Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. ... Eiropas Policijas biroja kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Policijas biroja kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka 2010. finanšu gada galīgie 
pārskati nav publiski pieejami Biroja 
tīmekļa vietnē; uzskata, ka tas liecina par 
pārredzamības trūkumu Biroja darbībā; 
aicina Biroju steidzami labot šo stāvokli;

3. atzinīgi vērtē to, ka pēc budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādes pieprasījuma 
2012. gada 17. februārī tika nodrošināta
2010. finanšu gada galīgo pārskatu 
publiska pieejamība Biroja tīmekļa vietnē; 
tomēr uzsver, ka 2010. finanšu gada 
galīgos pārskatus būtu vajadzējis 
publiskot tūlīt pēc to pieņemšanas 
2011. gada 13. septembrī; tādēļ aicina 
Biroju turpmāk rīkoties šādi, lai sekmētu 
savas darbības pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pārredzamības veicināšanas labad 16. pārredzamības veicināšanas labad 
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iesaka Birojam izveidot valdes locekļu 
sarakstu, nodrošināt tiešu piekļuvi tās sīki 
izstrādātajam budžetam, kuram vajadzētu 
pievienot līgumu un publiskā iepirkuma 
lēmumu sarakstu, un ievietot tos Biroja 
tīmekļa vietnē, neiekļaujot līgumus, kuru 
publicēšana varētu būt saistīta ar drošības 
apdraudējuma iespējamību;

iesaka Birojam izveidot valdes locekļu 
sarakstu, iekļaujot tajā šo personu vārdus, 
finansiālo interešu deklarāciju un dzīves 
aprakstu, kurā norādīta darba pieredze un 
izglītība; ar gandarījumu konstatē, ka 
Biroja publiskā iepirkuma darbības un to 
darbuzņēmēju saraksts, ar kuriem 
2010. gadā noslēgts līgums, ir publiskots
Biroja tīmekļa vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a ņemot vērā Eiropas Policijas 
akadēmijas un Eiropola savstarpējo 
papildināmību, kā arī iespējamās 
sinerģijas, aicina Komisiju līdz 2013. gada 
martam sagatavot vispusīgu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz šo abu aģentūru 
iespējamo apvienošanu, norādot izmaksas 
un ieguvumus.
(Pamatojums: ja budžeta izpildes 
apstiprināšanas laikā tiek aplūkota abu 
aģentūru iespējamā apvienošana, tāds pats
teksts ir jāiekļauj gan ziņojumā, kas 
attiecas uz vienu aģentūru, gan ziņojumā, 
kas attiecas uz otru aģentūru.)

Or. en


