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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda direktoram 
apstiprinājumu par fonda 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda direktoram 
apstiprinājumu par Fonda 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda direktoram 
apstiprinājumu par fonda 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

1. sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda direktoram 
apstiprinājumu par Fonda 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā 
uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā 
uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– darbinieku atlases procedūrās nebija 
pierādījumu tam, ka pirms pieteikumu 
izskatīšanas atlases komisija būtu noteikusi 
kritērijus kandidātu uzaicināšanai uz 
intervijām vai viņu iekļaušanai rezerves 
sarakstā; Fonds Atlases komisijas 
ziņojumos tagad ir iekļāvis minētos 
kritērijus;

darbinieku atlases procedūrās nebija 
pierādījumu tam, ka pirms pieteikumu 
izskatīšanas atlases komisija būtu noteikusi 
kritērijus par kandidātu atbilstību 
uzaicināšanai uz intervijām vai viņu 
iekļaušanai rezerves sarakstā; Fonds 
Atlases komisijas ziņojumos tagad ir 
iekļāvis minētos kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 4. ievilkums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– darbinieku atlases procedūrās nebija 
pierādījumu tam, ka pirms pieteikumu 
izskatīšanas atlases komisija būtu noteikusi 
kritērijus kandidātu uzaicināšanai uz 
intervijām vai viņu iekļaušanai rezerves 
sarakstā; Fonds Atlases komisijas 
ziņojumos tagad ir iekļāvis minētos 
kritērijus;

darbinieku atlases procedūrās nebija 
pierādījumu tam, ka pirms pieteikumu 
izskatīšanas atlases komisija būtu noteikusi 
kritērijus par kandidātu atbilstību 
uzaicināšanai uz intervijām vai viņu 
iekļaušanai rezerves sarakstā; Fonds 
Atlases komisijas ziņojumos tagad ir 
iekļāvis minētos kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ņem vēra gada pārskata datus par to, ka 
Fonds pašās 2010. gada beigās publicēja 
grozījumus budžetā, kurā kopējais apjoms 
sasniedza EUR 20 848 000; pauž nožēlu, 
ka Fonds nav sniedzis informāciju par šo 
grozījumu pamatojumu; aicina Fondu 
labot šo situāciju un informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par šo 
jautājumu;

4. ņem vērā gada pārskata datus par to, ka 
Fonds pašās 2010. gada beigās publicēja 
grozījumus budžetā, kurā kopējais apjoms 
sasniedza EUR 20 848 000;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ņem vēra gada pārskata datus par to, ka 
Fonds pašās 2010. gada beigās publicēja 

4. ņem vērā gada pārskata datus par to, ka 
Fonds pašās 2010. gada beigās publicēja 
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grozījumus budžetā, kurā kopējais apjoms 
sasniedza EUR 20 848 000; pauž nožēlu, 
ka Fonds nav sniedzis informāciju par šo 
grozījumu pamatojumu; aicina Fondu 
labot šo situāciju un informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par šo 
jautājumu;

grozījumus budžetā, kurā kopējais apjoms 
sasniedza EUR 20 848 000;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Fonda galvenais uzdevums ir 
sekmēt labāku dzīves un darba apstākļu 
plānošanu un nodrošināšanu, vairojot un 
izplatot ar šo tēmu saistītas zināšanas un 
šim nolūkam izmantojot tīklus un 
apsekojumus; konstatē, ka 68 % Fonda 
darbinieku veic ar pamatdarbību saistītus 
uzdevumus, savukārt pārējie darbinieki —
administratīvus uzdevumus; tāpēc 
uzskata, ka budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei ir ļoti svarīgi novērtēt 
Fonda īstenoto apsekojumu pārvaldības 
lietderību un efektivitāti;

8. uzsver, ka Fonda galvenais uzdevums ir 
sekmēt labāku dzīves un darba apstākļu 
plānošanu un nodrošināšanu, vairojot un 
izplatot ar šo tēmu saistītas zināšanas un 
šim nolūkam izmantojot tīklus un 
apsekojumus; norāda, ka Fonds piemēro 
budžeta līdzekļu sadales pa darbības 
jomām (ABB) pieeju, ar ko pamatdarbību 
atdala no administratīvās darbības un 
atbalsta; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka
82 % Fonda kopējā budžeta tiek piešķirti
pamatdarbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina Fondu reģistrēt visus valdes 
lēmumus par apsekojumiem, jo 

10. aicina Fondu reģistrēt visus valdes 
lēmumus par apsekojumiem, jo 
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informēšanas lietderība un efektivitāte par 
šiem lēmumiem varētu tikt mazināta, ja 
trūkst atbilstošu standartu pieņemto 
lēmumu dokumentēšanai; jo īpaši
apstiprina, ka šajā sakarībā Fonda 
darbībā ir trūkumi un ka valdes 
priekšsēdētājs ne vienmēr paraksta un 
datē pieņemtos lēmumus;

informēšanas lietderība un efektivitāte par 
šiem lēmumiem varētu tikt mazināta, ja 
trūkst atbilstošu standartu pieņemto 
lēmumu dokumentēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts – 1. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņā ar Fonda gada darbības pārskatu 
norāda, ka Fonds ziņojis par triju ļoti 
svarīgu ieteikumu izpildi saistībā ar finanšu 
pārvaldību, turpretī saskaņā ar Iekšējās 
revīzijas gada pārskatu konstatē, ka šo 
ieteikumu izpilde kavējas salīdzinājumā ar 
Fonda sākotnējā rīcības plāna grafiku; 
tāpēc aicina Iekšējās revīzijas dienestu
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par šo konkrēto 
ieteikumu īstenošanas faktisko statusu;

 saskaņā ar Fonda gada darbības pārskatu 
norāda, ka Fonds ziņojis par triju ļoti 
svarīgu ieteikumu izpildi saistībā ar finanšu 
pārvaldību, turpretī saskaņā ar Iekšējās 
revīzijas gada pārskatu konstatē, ka šo 
ieteikumu izpilde kavējas salīdzinājumā ar 
Fonda sākotnējā rīcības plāna grafiku; 
tāpēc aicina Fondu informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par šo konkrēto 
ieteikumu īstenošanas faktisko statusu;

Or. en


