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Grozījums Nr. 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz Revīzijas palātas 
apstiprinājumu, ka gada pārskati par fonda 
budžetu 21 milj. EUR apmērā patiesi
atspoguļo fonda finanšu stāvokli 
2008. gada 31. decembrī un ka attiecīgajā 
finanšu gadā veiktās darbības un naudas 
plūsma atbilst fonda finanšu noteikumiem; 
norāda uz grāmatveža maiņu un uz 
Revīzijas palātas konstatētajām 
problēmām;

1. norāda uz Revīzijas palātas 
apstiprinājumu, ka gada pārskati par fonda 
budžetu 21 milj. EUR apmērā patiesi 
atspoguļo fonda finanšu stāvokli 
2008. gada 31. decembrī un ka attiecīgajā 
finanšu gadā veiktās darbības un naudas 
plūsma atbilst fonda finanšu noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz Revīzijas palātas 
apstiprinājumu, ka gada pārskati par fonda 
budžetu 21 milj. EUR apmērā patiesi 
atspoguļo fonda finanšu stāvokli 
2008. gada 31. decembrī un ka attiecīgajā 
finanšu gadā veiktās darbības un naudas 
plūsma atbilst fonda finanšu noteikumiem; 
norāda uz grāmatveža maiņu un uz
Revīzijas palātas konstatētajām 
problēmām;

1. norāda uz Revīzijas palātas 
apstiprinājumu, ka gada pārskati par fonda 
budžetu 21 milj. EUR apmērā patiesi 
atspoguļo fonda finanšu stāvokli 
2008. gada 31. decembrī un ka attiecīgajā 
finanšu gadā veiktās darbības un naudas 
plūsma atbilst fonda finanšu noteikumiem; 
pieņem zināšanai grāmatveža maiņu un 
Revīzijas palātas konstatētās problēmas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka fonda direktors 
un attiecīgā uzraudzības struktūra laikus 
neatrisināja ar grāmatveža maiņu 
saistītās problēmas; mudina fonda vadību 
veikt attiecīgus pasākumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka fonda direktors 
un attiecīgā uzraudzības struktūra laikus 
neatrisināja ar grāmatveža maiņu 
saistītās problēmas; mudina fonda vadību 
veikt attiecīgus pasākumus;

3. mudina fonda vadību veikt pasākumus, 
lai, īstenojot personāla pārvaldību, būtu 
iespējams labāk paredzēt tādu darbinieku 
iespējamo aiziešanu, kuriem ir būtiska 
nozīme attiecībā uz budžeta izpildes 
pienākumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka no pamatdarbības 

svītrots
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izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem uz 
nākamo gadu bez pienācīga pamatojuma 
pārnesti 4,9 miljoni EUR (55 %); tādēļ 
prasa pielāgot plānošanu un budžeta tāmi 
attiecīgā gada reālajām vajadzībām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Ingeborg Gräßle

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka no pamatdarbības 
izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem uz 
nākamo gadu bez pienācīga pamatojuma 
pārnesti 4,9 miljoni EUR (55 %); tādēļ 
prasa pielāgot plānošanu un budžeta tāmi 
attiecīgā gada reālajām vajadzībām;

4. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka no pamatdarbības 
izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem uz 
nākamo gadu bez pienācīga, Parlamentam 
izprotama pamatojuma pārnesti 
4,9 miljoni EUR (55 %); pieņem 
zināšanai, ka naudas līdzekļu un to 
ekvivalentu apmērs kopš 2006. gada ir 
divkāršojies un tagad veido 
6,3 miljonus EUR; norāda, ka apjomīga 
kapitāla piesaiste nenāk par labu nedz 
paša fonda, nedz arī Eiropas Savienības 
mērķiem; tādēļ prasa pielāgot plānošanu 
un budžeta tāmi attiecīgā gada reālajām 
vajadzībām, lai tādējādi samazinātu 
naudas līdzekļu uzkrājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
Bennahmias

Atzinuma projekts
4. punkts



PE438.460v01-00 6/8 AM\803617LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka no pamatdarbības 
izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem uz 
nākamo gadu bez pienācīga pamatojuma 
pārnesti 4,9 miljoni EUR (55 %); tādēļ 
prasa pielāgot plānošanu un budžeta tāmi 
attiecīgā gada reālajām vajadzībām; 

4. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka no pamatdarbības 
izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem uz 
nākamo gadu bez pienācīga pamatojuma 
pārnesti 4,9 miljoni EUR (55 %); aicina 
pašos pamatos apsvērt, kādi pasākumi 
būtu jāīsteno, lai fonda specifiskās 
vajadzības attiecībā uz daudzgadu 
līgumiem būtu savienojamas ar gada 
reālajām vajadzībām pielāgotu plānošanu 
un budžeta tāmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta 
atkārtoti konstatējusi nepilnības 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā; norāda uz iepriekšējā gadā 
konstatētajām nepilnībām; prasa 
pastiprināti pievērsties attiecīgo struktūru 
darbībai un procedūrām, lai 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršana 
norisinātos atbilstīgi noteikumiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta 
atkārtoti konstatējusi nepilnības 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā; norāda uz iepriekšējā gadā 
konstatētajām nepilnībām; prasa 
pastiprināti pievērsties attiecīgo struktūru 
darbībai un procedūrām, lai līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršana norisinātos atbilstīgi 
noteikumiem;

5. atzinīgi vērtē fonda vēlmi novērst 
nepilnības līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā, kuras bija 
konstatētas iepriekšējā gadā; norāda uz 
pastiprināto pievēršanos attiecīgo 
struktūru darbībai un procedūrām, lai 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršana 
norisinātos atbilstīgi noteikumiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Marian Harkin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta 
atkārtoti konstatējusi nepilnības 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā; norāda uz iepriekšējā gadā 
konstatētajām nepilnībām; prasa 
pastiprināti pievērsties attiecīgo struktūru 
darbībai un procedūrām, lai 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršana 
norisinātos atbilstīgi noteikumiem;

5. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta 
atkārtoti konstatējusi nepilnības 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā; norāda uz iepriekšējā gadā 
konstatētajām nepilnībām; prasa 
pastiprināti un ar lielāku modrību 
uzraudzīt attiecīgo struktūru darbību un 
procedūras, lai līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršana norisinātos atbilstīgi 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina fondu savā darbības pārskatā 
uzskatāmi sniegt informāciju par fonda 
personālsastāvu, ieskaitot 
līgumdarbiniekus (87 darbinieki).

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Ingeborg Gräßle

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina fondu savā darbības pārskatā 
uzskatāmi sniegt informāciju par fonda 
personālsastāvu, ieskaitot līgumdarbiniekus 
(87 darbinieki).

6. aicina fondu savā gada pārskatā 
uzskatāmi sniegt informāciju par fonda 
personālsastāvu, ieskaitot līgumdarbiniekus 
(87 darbinieki).

Or. de


