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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

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

1. sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

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

1. sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Dzelzceļa aģentūras kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Aģentūras 2010. gada kopējais 
budžets bija EUR 24 147 240, t. i., par 
14,9 % lielāks nekā 2009. gadā; tā kā 
sākotnējā Eiropas Savienības iemaksa 
Aģentūras 2010. gada budžetā bija 
EUR 23 260 000 salīdzinājumā ar 
EUR 16 060 000 2009. gadā, kas ir par 
44,83 % mazāk,

C. tā kā Aģentūras 2010. gada kopējais 
budžets bija EUR 24 147 240, t. i., par 
14,9 % lielāks nekā 2009. gadā; tā kā 
sākotnējā Eiropas Savienības iemaksa 
Aģentūras 2010. gada budžetā bija 
EUR 23 260 000 salīdzinājumā ar 
EUR 16 060 000 2009. gadā, kas ir par 
44,83 % vairāk,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nožēlu, ka kļūdainu budžeta 6. norāda, ka kļūdainu budžeta prognožu 
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prognožu dēļ atsevišķi ieguldījumi netika 
veikti vai aizkavējās; mudina Aģentūru 
nekavējoties informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas 
īstenoti, lai izdevumus varētu prognozēt 
labāk;

dēļ atsevišķi ieguldījumi netika veikti vai 
aizkavējās; aicina Aģentūru informēt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 
pasākumiem, kas īstenoti, lai izdevumus 
varētu prognozēt labāk;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta 
ziņojumā par Aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatiem par šādu situāciju nav 
ziņojusi; prasa Revīzijas palātai sniegt 
paskaidrojumus budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šādu bezdarbību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vēlreiz pauž nožēlu par to, ka Aģentūrai 
joprojām nav izdevies atrisināt problēmu, 
kas saistīta ar apropriāciju pārnešanu no 
viena gada uz nākamo; uzskata —
pārnesot apropriācijas, ir nopietni 
pārkāpts budžeta gada pārskata princips 
un tas liecina par kavēšanos ar Aģentūras 
darbību īstenošanu;

9. uzskata, ka Aģentūra pienācīgi 
nerisināja problēmu, kas saistīta ar 
apropriāciju pārnešanu no viena gada uz 
nākamo; atgādina budžeta gada pārskata 
principa nozīmīgumu; aicina Aģentūru 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas 
veikti, lai uzlabotu ikgadējo budžeta 
izpildi un samazinātu budžeta 
apropriāciju pārnešanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa, lai Aģentūra informē budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi, kad būs 
gatavs pārskats, kurš jāpievieno katra gada 
budžetam, par neizlietotajām 
apropriācijām, kas pārnestas no 
iepriekšējiem gadiem; atgādina Aģentūrai, 
ka šāda prasība tika izteikta jau 
iepriekšējā budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūrā;

11. prasa, lai Aģentūra iesniedz budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādei pārskatu, 
kurš jāpievieno katra gada budžetam, par 
neizlietotajām apropriācijām, kas pārnestas 
no iepriekšējiem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. turklāt mudina Aģentūru izstrādāt 
daudzgadu plānu, kurā, pamatojoties uz 
ilgtermiņa mērķiem, būtu noteikti 
daudzgadu uzdevumi un ar tiem saistītie 
galvenie darbības rādītāji; uzsver, ka tas 
ieinteresētajām personām sniegtu labāku 
informāciju par mērķiem/darbībām, 
stratēģiskajām prioritātēm un resursu 
sadali;

20. aicina Aģentūru izstrādāt daudzgadu 
plānu, kurā, pamatojoties uz ilgtermiņa 
mērķiem, būtu noteikti daudzgadu 
uzdevumi un ar tiem saistītie galvenie 
darbības rādītāji; uzskata, ka tas 
ieinteresētajām personām sniegtu labāku 
informāciju par mērķiem/darbībām, 
stratēģiskajām prioritātēm un resursu 
sadali;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. mudina Aģentūru nekavējoties īstenot 
Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumus par 
cilvēkresursu pārvaldības revīziju, ko 
Iekšējās revīzijas dienests veica 
2009. gadā; norāda, ka trīs ieteikumu (par 
cilvēkresursu pārvaldību ikgadējā 
plānošanā, par pārredzamības noteikumu 
un principu ievērošanu darbinieku 
novērtēšanā un par Civildienesta 
noteikumu izņēmuma normas atklāšanu) 
īstenošana ir aizkavējusies par 6 līdz 12 
mēnešiem vai vairāk;

24. aicina Aģentūru īstenot Iekšējās 
revīzijas dienesta ieteikumus par 
cilvēkresursu pārvaldības revīziju, ko 
Iekšējās revīzijas dienests veica 
2009. gadā; norāda, ka trīs ieteikumu (par 
cilvēkresursu pārvaldību ikgadējā 
plānošanā, par pārredzamības noteikumu 
un principu ievērošanu darbinieku 
novērtēšanā un par Civildienesta 
noteikumu izņēmuma normas atklāšanu) 
īstenošana ir aizkavējusies par 6 līdz 12 
mēnešiem; aicina Aģentūru informēt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 
to, kā Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi 
tiek īstenoti;

Or. en


