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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko 
nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus,3 un jo īpaši tā 8. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par 
pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. .. Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, 
kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 6. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko 
nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus,3 un jo īpaši tā 8. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par 
pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. .. Euratom Apgādes aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 6. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes 
aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C7-0295 – 2011/2236(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko 
nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus,3 un jo īpaši tā 8. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par 
pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā saskaņā ar Lēmumu 2008/114/EK, Euratom 1958. gadā Luksemburgā izveidotajai 
Euratom Apgādes aģentūrai ir jauni statūti un tā ir kļuvusi par Aģentūru;

B. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada 
pārskati par 2010. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C. tā kā Revīzijas palāta 2010. gada ziņojumā arī uzsvēra, ka Aģentūras statūti neatbilst 
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 54. pantam,

                                               
1 OV C 366, 15.2.2011., 6. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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1. norāda, ka 2010. gadā Aģentūra nesaņēma subsīdijas pamatdarbības veikšanai un ka 
Komisija uzņēmās visus Aģentūras izdevumus saistībā ar 2010. gada budžeta izpildi; 
norāda, ka šāda situācija pastāv jau kopš Aģentūras izveides 2008. gadā;

2. norāda, ka bez patstāvīga budžeta Aģentūra faktiski joprojām ir Komisijas struktūrā, 
savukārt šāds stāvoklis ir pretrunā Aģentūras statūtiem;

3. tomēr norāda, ka ģenerāldirektora 2011. gada 31. marta vēstulē minētā problēma ir 
atzīta un ir sniegta sīka informācija par veiktajiem pasākumiem, ko pieprasījusi budžeta 
izpildes apstiprinātājiestāde; jo īpaši norāda — lai atrisinātu šo situāciju, tika panākta 
vienošanās ierosināt Savienības 2012. gada vispārējā budžetā atjaunot atsevišķu budžeta 
pozīciju Aģentūrai;

4. turklāt norāda, ka 2011. gada 20. aprīlī Komisija ierosināja budžeta 32 01 06. pozīcijā 
Aģentūrai nodrošināt EUR 98 000 no Savienības vispārējā budžeta; uzskata, ka tiklīdz 
Savienības budžeta lēmējinstitūcija pieņems šo priekšlikumu, tas ievērojami uzlabos 
pašreizējo problēmu risināšanu;

°

° °

5. vērš uzmanību uz Parlamenta iepriekšējos budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumos 
ietvertajiem ieteikumiem, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

6. norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla 
rakstura konstatējumi, kas iekļauti 2012. gada .. rezolūcijā par aģentūru darbību, finanšu 
pārvaldību un kontroli.



PR\880640LV.doc 7/7 PE473.981v01-00

LV

Pielikums

Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Euratom Apgādes 
aģentūra 2007 2008 2009

Darbības rezultāti nav nav nav

Budžeta un finanšu 
pārvaldība

– 38,7 apropriāciju tika pārceltas.

– Bez patstāvīga budžeta Aģentūra faktiski ir Komisijas 
struktūrā. Šāds stāvoklis rada šaubas par nepieciešamību 
saglabāt Aģentūras pašreizējo darbības veidu un 
organizāciju.

– 2009. gadā Aģentūra nesaņēma subsīdijas pamatdarbības veikšanai 
un Komisija uzņēmās visus Aģentūras izdevumus saistībā ar 
2009. gada budžeta izpildi. Aģentūra faktiski ir Komisijas struktūrā.

Cilvēkresursi nav nav

– Atzīst, ka saskaņā ar Aģentūras statūtu 3. pantu tā pati izraudzījās 
iekšējo revidentu, kurš tikai 2009. gada 1. jūlijā sāka pildīt savus 
pienākumus.

Iekšējā revīzija nav nav nav


