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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras direktoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras direktoram 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 Savienības Pamattiesību 
aģentūras direktoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras direktoram 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 Savienības Pamattiesību 
aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. no Aģentūras sniegtās informācijas 
konstatē, ka Savienības iemaksas izpildes 
līmenis bijis 100 %, proti, tāds pats kā 
iepriekšējā gadā; tomēr aicina Aģentūru 
sniegt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei datus, kas parāda 
vispārējo budžeta izpildes līmeni gan 
saistību, gan maksājumu dalījumā;

4. no Aģentūras sniegtās informācijas 
konstatē, ka Savienības iemaksas izpildes 
līmenis bijis 100 %, proti, tāds pats kā 
iepriekšējā gadā, un ka budžeta izpildes 
līmenis maksājumu ziņā 2010. gadā 
sasniedza 61,65 % salīdzinājumā ar 
60,64 % 2009. gadā; ar bažām atzīmē, ka, 
III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) 
budžeta izpildes līmenis maksājumu ziņā 
sasniedza tikai 28,08 %; tāpēc aicina 
Aģentūru aktīvi rīkoties un veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
labāku budžeta izpildes līmeni attiecībā uz 
maksājumiem, jo īpaši III sadaļā;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē Aģentūras ierosmi saistīt
MATRIX ar budžeta sistēmu ABAC, lai 
sniegtu informāciju par saistību un 
maksājumu apropriāciju izpildes līmeni;

5. atzinīgi vērtē Aģentūrā izstrādāto
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju projektu vadībai (t.s. 
MATRIX), kas ir efektīvs datorizēts 
instruments projektu plānu izstrādei un to 
vienveidīgai dokumentēšanai, kā arī 
projektu īstenošanai un vadīšanai, jo, 
pamatoties uz IRD 2011. gada martā 
veikto revīziju par plānošanu un 
uzraudzību, šis projekts tika minēts kā 
labākās prakses un efektivitātes paraugs;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē Aģentūras ierosmi saistīt 
MATRIX ar budžeta sistēmu ABAC, lai 
sniegtu informāciju par saistību un 
maksājumu apropriāciju izpildes līmeni;

5. atzinīgi vērtē Aģentūrā izstrādāto
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju projektu vadībai (t.s. 
MATRIX), kas ir efektīvs datorizēts 
instruments projektu plānu izstrādei un to 
vienveidīgai dokumentēšanai, kā arī 
projektu īstenošanai un vadīšanai, jo, 
pamatoties uz IRD 2011. gada martā 
veikto revīziju par plānošanu un 
uzraudzību, šis projekts tika minēts kā 
labākās prakses un efektivitātes paraugs;
atzinīgi vērtē arī Aģentūras ierosmi saistīt 
MATRIX ar budžeta sistēmu ABAC, lai 
sniegtu informāciju par saistību un 
maksājumu apropriāciju izpildes līmeni;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. mudina Aģentūru uzlabot budžeta 
izpildes plānošanu, lai samazinātu pārnesto 
apropriāciju lielo apjomu, proti, 
EUR 6 900 000; saistībā ar Revīzijas 
palātas sniegtajām ziņām jo īpaši atzīmē, 
ka Aģentūra 2010. gada decembrī uzņēmās
saistības 48 % (EUR 4 600 000) apmērā no 
tās ikgadējiem III sadaļas izdevumiem 
(pamatdarbības izdevumi); uzskata, ka 
šādai izdevumu koncentrācijai gada 
pēdējās nedēļās ir nozīmīga ietekme uz 
pārnesto apropriāciju līmeni un ka tā 
skaidri liecina, ka jāuzlabo Aģentūras 
budžeta izpildes plānošana;

6. mudina Aģentūru uzlabot budžeta 
izpildes plānošanu, lai samazinātu pārnesto 
apropriāciju lielo apjomu, proti, 
EUR 6 900 000; saistībā ar Revīzijas 
palātas sniegtajām ziņām jo īpaši atzīmē, 
ka Aģentūra 2010. gada decembrī uzņēmās 
saistības 48 % (EUR 4 600 000) apmērā no 
tās ikgadējiem III sadaļas izdevumiem 
(pamatdarbības izdevumi); uzskata, ka 
šādai izdevumu koncentrācijai gada 
pēdējās nedēļās ir nozīmīga ietekme uz 
pārnesto apropriāciju līmeni un ka tā 
skaidri liecina, ka jāuzlabo Aģentūras 
budžeta izpildes plānošana; ņemot vērā 
Aģentūras sniegto informāciju, konstatē, 
ka tā nesen pieņēmusi budžeta moduli, 
kas tai ik gadu ļaus plānot apropriāciju 
pārnešanas līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. no Aģentūras pārskata ziņojuma 
konstatē, ka tā pieņēmusi labas 
administratīvās prakses kodeksu, kura
mērķis ir nodrošināt ētisku rīcību, 
izvairīties no interešu konfliktiem, novērst 

12. no Aģentūras pārskata ziņojuma 
konstatē, ka tā pieņēmusi labas 
administratīvās prakses kodeksu, kura 
mērķis tāpat kā Civildienesta noteikumu 
mērķis ir nodrošināt ētisku rīcību, 
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krāpšanu un veicināt ziņošanu par 
pārkāpumiem; turklāt atzīmē, ka darbā 
pieņemšanas procedūru laikā un iepirkuma 
atlases komiteju darbā tiek izmantoti īpaši 
pasākumi izpratnes veidošanai un interešu 
konflikta novēršanai (deklarācijas);

izvairīties no interešu konfliktiem, novērst 
krāpšanu un veicināt ziņošanu par 
pārkāpumiem; turklāt atzīmē, ka darbā 
pieņemšanas procedūru laikā un iepirkuma 
atlases komiteju darbā tiek izmantoti īpaši
pasākumi izpratnes veidošanai un interešu 
konflikta novēršanai (deklarācijas);

Or. en

Grozījums Nr. 10
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Aģentūru informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par 
ieteikumiem (un to svarīguma līmeni), ko 
IRD iekļāva 2010. gada novembrī un 
decembrī veiktajā revīzijā par plānošanu 
un uzraudzību;

15. ņemot vērā Aģentūras sniegto 
informāciju, konstatē, ka IRD 2011. gada 
martā veica revīziju par plānošanu un 
uzraudzību un izstrādāja 11 ieteikumus, 
viens no kuriem tika novērtēts kā „ļoti 
svarīgs”, 7 — kā „svarīgi” un 3 — kā 
„vēlami”; pieņem zināšanai Aģentūras 
paziņojumu, ka 10 no 11 ieteikumiem 
IRD uzskatīja par īstenojamiem un ka 
atlikušā „svarīgā” ieteikuma īstenošana 
vēl tiek izvērtēta;

Or. en


