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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Jūras drošības aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Jūras drošības aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras 
izpilddirektoram 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 Jūras drošības aģentūras kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Jūras drošības 
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 Jūras drošības aģentūras kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Jūras drošības 
aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas
sniegto informāciju Aģentūras 2010. gada 
budžets bija EUR 50 100 000, bet 
Aģentūra ir norādījusi, ka 2010. gada 
budžetā tā ir saņēmusi
EUR 54 400 000 saistību apropriācijās un 
EUR 50 600 000 maksājumu apropriācijās;
aicina Aģentūru un Revīzijas palātu 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par Aģentūras 
2010. gada budžeta precīzo apmēru un 
izskaidrot to, kādēļ nesakrīt Aģentūras 
pārskatā un Revīzijas palātas ziņojumā 
iekļautie dati;

2. konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras
sniegto informāciju tās 2010. gada budžets 
bija EUR 53 400 000 saistību apropriācijās 
un EUR 50 600 000 maksājumu 
apropriācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog
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Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta savā 
ziņojumā par Aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatiem nav minējusi Aģentūras 
pārnestās un atceltās apropriācijas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ņem vērā, ka pēc Parlamenta 
pieprasījuma Aģentūra gada pārskatā ir 
iekļāvusi konkrētu informāciju par 
novēlotām saistībām (t. i., gadījumiem, kad 
juridisku saistību uzņemšanās notikusi 
pirms attiecīgo budžeta saistību 
uzņemšanās); ņem vērā, ka Aģentūra ir 
centusies samazināt saistību novēlotas 
uzņemšanās gadījumu skaitu (no vairāk 
nekā 20 gadījumiem 2007. gadā uz 
5 gadījumiem 2010. gadā); tomēr pauž 
bažas par to, ka šādas saistības ir pamata 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
pārkāpums un ka Aģentūra šāda veida 
pārkāpumus ir izdarījusi kopš 2006. gada;

6. ņem vērā, ka pēc Parlamenta 
pieprasījuma Aģentūra gada pārskatā ir 
iekļāvusi konkrētu informāciju par 
novēlotām saistībām (t. i., gadījumiem, kad 
juridisku saistību uzņemšanās notikusi 
pirms attiecīgo budžeta saistību 
uzņemšanās); ņem vērā, ka Aģentūra ir 
centusies samazināt saistību novēlotas 
uzņemšanās gadījumu skaitu (no vairāk 
nekā 20 gadījumiem 2007. gadā uz 
5 gadījumiem 2010. gadā);

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts



PE483.621v01-00 6/9 AM\892974LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Aģentūru pareizi piemērot 
iepirkuma procedūras un sniegt gada darba 
programmā atbilstīgu informāciju par 
plānotajiem publiskajiem iepirkumiem;
īpaši pauž bažas par to, ka gada darba 
programmā nav skaidri norādīta visa 
informācija, kas minēta Finanšu regulā un 
tās īstenošanas noteikumos; atgādina 
Aģentūrai — ja tās lēmums par plānotā 
iepirkuma finansēšanu netiek pienācīgi 
pamatots, var tikt apstrīdēta Aģentūras 
lēmuma spēkā esamība; ņem vērā 
Aģentūras sniegto informāciju par to, ka no 
2011. gada galīgajai darba programmai tiek 
pievienots īpašs pielikums, kurā norāda 
kopējo budžeta finansējumu, kas rezervēts 
gada laikā plānoto iepirkumu veikšanai, 
aptuveno līgumu skaitu un katras darbības 
aptuvenos izpildes termiņus;

8. aicina Aģentūru pareizi piemērot 
iepirkuma procedūras un sniegt gada darba 
programmā atbilstīgu informāciju par 
plānotajiem publiskajiem iepirkumiem; 
īpaši pauž bažas par to, ka gada darba 
programmā netika skaidri norādīta visa 
informācija, kas minēta Finanšu regulā un 
tās īstenošanas noteikumos; atgādina 
Aģentūrai — ja tās lēmums par plānotā 
iepirkuma finansēšanu netiek pienācīgi 
pamatots, var tikt apstrīdēta Aģentūras 
lēmuma spēkā esamība; ņem vērā 
Aģentūras sniegto informāciju par to, ka no 
2011. gada galīgajai darba programmai tiek 
pievienots īpašs pielikums, kurā norāda 
kopējo budžeta finansējumu, kas rezervēts 
gada laikā plānoto iepirkumu veikšanai, 
aptuveno līgumu skaitu un katras darbības 
aptuvenos izpildes termiņus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Aģentūru nodrošināt to, ka 
administratīvajai padomei laikus tiek 
sniegta precīza informācija par sarunu 
procedūrām; secina, ka faktiski par 
Aģentūras sarunu procedūrām, kuras būtu 
jāveic saskaņā ar stingriem 
nosacījumiem, ne vienmēr tiek ziņots 
administratīvajai padomei;

9. aicina Aģentūru nodrošināt to, ka 
administratīvajai padomei laikus tiek 
sniegta precīza informācija par sarunu 
procedūrām; konstatē, ka saskaņā ar 
Aģentūras sniegto informāciju kopš 
2009. gada tās gada pārskatam tiek 
pievienots īpašs pielikums, ietverot tajā 
vajadzīgās ziņas par sarunu procedūrām;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž bažas par to, ka saskaņā ar 
sniegtajām ziņām 2010. gadā tika 
apdraudēta Aģentūras grāmatveža 
neatkarīga darbība; norāda, ka faktiski:

10. ņem vērā, ka saskaņā ar sniegtajām 
ziņām 2010. gadā tika apdraudēta 
Aģentūras grāmatveža neatkarīga darbība; 
norāda, ka faktiski:

Or. en

Grozījums Nr. 11
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. tomēr uzsver, ka joprojām pastāv 
nepilnības saistībā ar Aģentūras 
grāmatveža darbību, proti, saistībā ar viņa 
pienākumu noteikšanu un pienākumu 
izpildes novērtēšanu; tādēļ mudina 
Aģentūru steidzami novērst šo situāciju un 
regulāri informēt budžeta 
apstiprinātājiestādi par konkrētām 
darbībām un rezultātiem šā jautājuma 
risināšanā;

12. tomēr uzsver, ka joprojām pastāv 
nepilnības saistībā ar Aģentūras 
grāmatveža darbību, proti, saistībā ar viņa 
pienākumu noteikšanu un pienākumu 
izpildes novērtēšanu; ņem vērā, ka 
Aģentūra ir veikusi visas vajadzīgās 
darbības, lai novērstu situāciju, par kuru 
tika ziņots iepriekš;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta 
ziņojumā par 2010. finanšu gadu nav 
minējusi Aģentūras budžeta 
pārvietojumus; norāda, ka Parlaments ir 
paudis bažas par Aģentūras budžeta 
pārvietojumu lielo skaitu iepriekšējos 
gados (2009. gadā — 49, 2008. gadā — 52 
un 2007. gadā — 32); tādēļ prasa, lai 
Revīzijas palāta nekavējoties informētu 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 
budžeta pārvietojumiem 2010. gadā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. ņem vērā, ka Aģentūrai vēl ir jāizpilda 
15 „ļoti svarīgi” Iekšējās revīzijas dienesta 
ieteikumi; pauž bažas par to, ka astoņu 
ieteikumu izpilde ir aizkavējusies par 
6−12 mēnešiem, bet viens ieteikums ir 
noraidīts; norāda, ka pirmie 11 „ļoti 
svarīgie” ieteikumi attiecas uz juridisko un 
finansiālo lēmumu pieņemšanas procesu, 
cilvēkresursu pārvaldību un iekšējās 
kontroles standartiem; norāda arī, ka 
noraidītais ieteikums attiecas uz 
grāmatveža atbildību par darbības rezultātu 
novērtējumu; tādēļ mudina Aģentūru sniegt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
paskaidrojumu par šā atteikuma iemeslu un 
aicina Aģentūru veikt pasākumus saistībā 
ar aizkavēto ieteikumu izpildi;

16. ņem vērā, ka Aģentūrai vēl ir jāizpilda 
15 „ļoti svarīgi” Iekšējās revīzijas dienesta 
ieteikumi; pauž bažas par to, ka astoņu 
ieteikumu izpilde ir aizkavējusies par 
6−12 mēnešiem, bet viens ieteikums ir 
noraidīts; norāda, ka pirmie 11 „ļoti 
svarīgie” ieteikumi attiecas uz juridisko un 
finansiālo lēmumu pieņemšanas procesu, 
cilvēkresursu pārvaldību un iekšējās 
kontroles standartiem; norāda arī, ka 
noraidītais ieteikums attiecas uz 
grāmatveža atbildību par darbības rezultātu 
novērtējumu; tādēļ mudina Aģentūru sniegt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
paskaidrojumu par šā atteikuma iemeslu un 
aicina Aģentūru veikt pasākumus saistībā 
ar aizkavēto ieteikumu izpildi; ņem vērā, 
ka saskaņā ar Aģentūras sniegto 
informāciju viens IRD ieteikums 
(atbildība par grāmatveža darbības 
novērtējumu) tika noraidīts Civildienestu 
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noteikumu atšķirīgu juridisko 
interpretāciju dēļ; tomēr uzsver, ka pēc 
IRD un Aģentūras mutiskas vienošanās 
Aģentūra ir pilnībā īstenojusi šo IRD 
noteikumu un pa šo laiku ir pieņēmusi 
konkrētu īstenošanas noteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts – otrā daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tādēļ aicina Aģentūru informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par 
konkrētiem rezultātiem, kas gūti, pildot 
IRD sniegtos ieteikumus;

ņem vērā Aģentūras paziņojumu par to, 
ka ir pieņemts ar jūrlietu jomu saistītu 
lietojumprogrammu darbības 
nepārtrauktības plāns, atbalsta darbību 
nepārtrauktības plāns un procedūra 
izņēmumu reģistrēšanai;

Or. en


