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Grozījums Nr. 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. vienmēr ir atzinīgi vērtējusi to, ka 
Eiropas Vides aģentūra sniedz uzticamu un 
neatkarīgu informāciju visām ES iestādēm, 
ES dalībvalstīm un politikas izstrādes 
struktūrām un sagaida šādu profesionalitāti 
arī turpmāk;

1. vienmēr ir atzinīgi vērtējusi to, ka 
Eiropas Vides aģentūra un tās 
izpilddirektors sniedz uzticamu un 
neatkarīgu informāciju visām ES iestādēm, 
ES dalībvalstīm un politikas izstrādes 
struktūrām un sagaida šādu profesionalitāti 
arī turpmāk;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka 2010. gadā aģentūra 
īpašu uzmanību pievērsa globālajai vides 
un drošības novērošanai (GMES), 
Starptautiskajam Bioloģiskās 
daudzveidības gadam un saistībā ar to 
īstenoja tādus pasākumus kā, piemēram, 
nokrāsoja zaļā krāsā savas ēkas fasādi, 
izveidoja portālu „Eye-on Earth” un 
sagatavoja 2010. gada ziņojumam par 
vides stāvokli (SOER), tādējādi Savienības 
subsīdijas izmantojot tematiskajiem 
mērķiem, ko paredzējis Savienības 
likumdevējs un Eiropas budžeta 
lēmējiestāde;

2. atkārtoti norāda, ka 2010. gadā un pēc 
vairākiem Eiropas Parlamenta lūgumiem 
uzlabot Aģentūras saziņu ar publiskajiem 
un cita veida plašsaziņas līdzekļiem, kas 
bija iekļauti iepriekšējos budžeta izpildes 
apstiprināšanas ziņojumos, Aģentūra 
īpašu uzmanību pievērsa globālajai vides 
un drošības novērošanai (GMES), 
Starptautiskajam Bioloģiskās 
daudzveidības gadam un saistībā ar to 
īstenoja tādus pasākumus kā, piemēram, 
nokrāsoja zaļā krāsā savas ēkas fasādi, 
izveidoja portālu „Eye-on Earth” un 
sagatavoja 2010. gada ziņojumam par 
vides stāvokli (SOER), tādējādi Savienības 
subsīdijas izmantojot tematiskajiem 
mērķiem, ko paredzējis Savienības 
likumdevējs un Eiropas budžeta 
lēmējiestāde;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā attiecīgajai aģentūrai ir jāizveido 
rīcības plāns nepilnību novēršanai, Eiropas 
Parlamentam ir jāuzrauga šī plāna 
īstenošana un vai nu Eiropas Parlamentam, 
vai Eiropas likumdevējam ir jārisina 
radušās problēmas, mainot spēkā esošos 
noteikumus un regulējumu, lai novērstu 
iespējamos trūkumus;

4. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; ka tādā gadījumā 
attiecīgajai aģentūrai ir jāizveido rīcības 
plāns nepilnību novēršanai, Eiropas 
Parlamentam ir jāuzrauga šī plāna 
īstenošana un vai nu Eiropas Parlamentam, 
vai Eiropas likumdevējam prioritārā kārtā
ir jārisina radušās problēmas, mainot spēkā 
esošos noteikumus un regulējumu, lai 
novērstu iespējamos trūkumus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ir rūpīgi iepazinusies ar plašo un 
detalizēto dažādu Eiropas Vides aģentūras 
lēmumu pieņemšanas līmeņu pārstāvju, 
proti, valdes un izpilddirektores saraksti ar 
Budžeta kontroles komitejas referentu 
pirms plenārsēdē pieņemtā lēmuma par 
budžeta izpildes apstiprināšanas atlikšanu
un pēc tam;

5. ir rūpīgi iepazinusies ar plašo un 
detalizēto dažādu Eiropas Vides aģentūras 
lēmumu pieņemšanas līmeņu pārstāvju, 
proti, valdes un izpilddirektores saraksti ar 
Budžeta kontroles komitejas referentu gan
pirms plenārsēdē pieņemtā lēmuma par 
budžeta izpildes apstiprināšanas atlikšanu, 
gan pēc tam;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. šajā sakarā ir vairāk prasījusi Aģentūrai 
turpināt centienus komunikācijas metožu 
pilnveidošanā, lai panāktu, ka tās 
konstatējumi par svarīgiem vides 
jautājumiem tiek vairāk atspoguļoti 
plašsaziņas līdzekļos; mudina Aģentūru 
turpināt veidot komunikācijas tehnikas, ar 
kurām papildināt diskusijas sabiedrībā;

8. šajā sakarā ir vairākkārt prasījusi 
Aģentūrai turpināt centienus komunikācijas 
metožu pilnveidošanā, lai panāktu, ka tās 
konstatējumi par svarīgiem vides 
jautājumiem tiek vairāk atspoguļoti 
plašsaziņas līdzekļos; mudina Aģentūru 
turpināt veidot komunikācijas tehnikas, ar 
kurām papildināt diskusijas sabiedrībā;
norāda, ka valde jau labu laiku ir 
atbalstījusi Aģentūras centienus izmantot 
inovatīvas komunikācijas tehnikas un ka 
Eiropas Parlaments iepriekšējos 
ziņojumos par budžeta izpildes 
apstiprināšanu ir regulāri prasījis 
pastiprināt centienus komunikācijas 
jomā, atzīstot ka ēkas fasādes 
izdekorēšana zaļā krāsā bija viens no 
šādiem centieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
9. punkts – pirmā daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

norāda, ka Eiropas Vides aģentūra ir 
izpildījusi iekšējā revīzijas dienesta 
ieteikumus attiecībā uz KN/KK protokolu 
dokumentāciju siltumnīcefekta gāzu 
uzskaites ziņojumam1; atzinīgi vērtē to, ka 
no ekspertiem sastāvošā ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) pārskatīšanas grupa 
secinājumos par 2010. gadu atzina, ka ir 
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ieviestas nepieciešamās kvalitātes 
nodrošināšanas / kvalitātes kontroles 
(KN/KK) procedūras;
__________________
1UNFCCCC noteica minimālās prasības 
par to, kā pusēm, kas parakstījušas 
konvenciju un Kioto protokolu, ir 
jāpaziņo siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
dati. Viena no šīm prasībām paredz, ka 
visām pusēm, kas parakstījušas 
I pielikumu, ir jāievieš kvalitātes 
nodrošināšanas un kvalitātes kontroles 
procedūras, lai garantētu, ka paziņotie 
dati ir pārredzami, precīzi, pilnīgi, 
konsekventi un salīdzināmi.  Eiropas 
Savienības dalībvalstu siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu uzskaites sistēmā Eiropas 
Vides aģentūrai ir pienākums ieviest ES 
šīs KN/KK procedūras, un, lai to izdarītu, 
ES ir izveidojusi pati savu KK/KN 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. kopumā atzinīgi vērtē panākto 
vienošanos par kopīgo paziņojumu un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
vienoto nostāju attiecībā uz 
decentralizētajām aģentūrām; atgādina, ka 
daži elementi, kas ir svarīgi, lai varētu 
apstiprināt budžeta izpildi, ir apzināti un 
pie tiem tiek strādāts; uzskata, ka rīcības 
plānā Vienotās nostājas īstenošanai šie 
jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā;

10. kopumā atzinīgi vērtē panākto 
vienošanos par kopīgo paziņojumu un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
vienoto nostāju attiecībā uz 
decentralizētajām aģentūrām; atgādina, ka 
daži elementi, kas ir svarīgi, lai varētu 
apstiprināt budžeta izpildi, ir apzināti un 
pie tiem tiek strādāts;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Vides 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevējs nav oficiāli prasījis, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un Aģentūra nav 
iekļāvusi tās savās procedūrās laikā, uz 
kuru attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšana; aicina Eiropas iestādes
izvērtēt, vai būtu ieteicams iekļaut papildu
pamatnostādnes iespējamajā kopējā 
sistēmā, kas piemērojama visām Eiropas 
iestādēm un struktūrvienībām, un 
apņemties tās pildīt;

11. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Vides 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu
vajadzētu balstīt uz ESAO 
pamatnostādnēm, lai nodrošinātu 
kvalitatīvus, starptautiski atzītus
grāmatvedības, revīzijas un finanšu 
informācijas izpaušanas standartus;
aicina Eiropas iestādes iekļaut un 
apņemties ieviest ESAO pamatnostādnes 
kopējā darbības sistēmā, kas piemērojama 
visām Eiropas iestādēm un 
struktūrvienībām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Vides 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevējs nav oficiāli prasījis, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un Aģentūra nav 
iekļāvusi tās savās procedūrās laikā, uz 
kuru attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšana; aicina Eiropas iestādes 
izvērtēt, vai būtu ieteicams iekļaut papildu 
pamatnostādnes iespējamajā kopējā 

11. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Vides 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevējs nav oficiāli prasījis, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un Aģentūra nav 
iekļāvusi tās savās procedūrās laikā, uz 
kuru attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšana; aicina Eiropas iestādes kā 
prioritāru jautājumu izvērtēt, vai būtu 
ieteicams iekļaut papildu pamatnostādnes 
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sistēmā, kas piemērojama visām Eiropas 
iestādēm un struktūrvienībām, un 
apņemties tās pildīt;

iespējamajā kopējā sistēmā, kas 
piemērojama visām Eiropas iestādēm un 
struktūrvienībām, un apņemties tās pildīt;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pamatojoties uz šobrīd pieejamo 
informāciju, uzskata, ka Eiropas Vides 
aģentūras izpilddirektorei var sniegt 
apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi.

12. pamatojoties uz pieejamo informāciju,
paliek pie uzskata, ka Eiropas Vides 
aģentūras izpilddirektorei nevar sniegt 
apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi.

Or. en


