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Grozījums Nr. 1
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. 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;

3. 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 prioritārā 
kārtā jārisina radušās problēmas, mainot 
spēkā esošos noteikumus un regulējumu, 
lai novērstu iespējamos trūkumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. 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;

3. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā attiecīgajai aģentūrai ir jāizveido 
rīcības plāns ar precīzu grafiku 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;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. jau savā pirmajā ziņojumā atbildīgajai 
komitejai ir norādījusi uz problēmām, kas 
saistītas ar augstu pārnesto apropriāciju 
līmeni, tam sekojošo bijušā izpilddirektora 
profesionālo darbību, to, ka daudzi zāļu 
novērtēšanā iesaistītie eksperti nebija 
aizpildījuši finansiālo interešu deklarācijas, 
uz ko savā ziņojumā bija norādījis arī 
iekšējais revīzijas dienests, un pārlieku 
vēlu pieņemto valdes lēmumu reformēt 
maksājumu sistēmu par dalībvalstu iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem; uzskata, ka 
Eiropas Zāļu aģentūra jau ir darījusi ļoti 
daudz, lai nostiprinātu savas iekšējās 
procedūras, ar kurām nodrošina, ka 
darbinieki un eksperti ir neatkarīgi, un 
prasa, lai tā divas reizes gadā informētu
par šajā sakarā veikto pasākumu uzlabotu 
īstenošanu;

5. norāda, ka joprojām pastāv bažas par 
trūkumiem Aģentūras darbā, kuri jau bija 
minēti pirmajā atbildīgajai komitejai
sniegtajā atzinumā un kuru rezultātā 
veidojās augsts pārnesto apropriāciju 
līmenis, šaubas par to, cik pareiza ir 
bijušā izpilddirektora turpmākā
profesionālā darbība, bažas par to, ka 
daudzi zāļu novērtēšanā iesaistītie eksperti 
nebija aizpildījuši finansiālo interešu 
deklarācijas, uz ko savā ziņojumā bija 
norādījis arī iekšējais revīzijas dienests, un 
par pārlieku vēlu pieņemto valdes lēmumu 
reformēt maksājumu sistēmu par 
dalībvalstu iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem; prasa, lai Eiropas 
Parlaments divas reizes gadā tiktu 
informēts par šajā sakarā veiktajiem 
problēmu risināšanas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. jau savā pirmajā ziņojumā atbildīgajai 
komitejai ir norādījusi uz problēmām, kas 
saistītas ar augstu pārnesto apropriāciju 
līmeni, tam sekojošo bijušā izpilddirektora 
profesionālo darbību, to, ka daudzi zāļu 
novērtēšanā iesaistītie eksperti nebija 

5. jau savā pirmajā atzinumā atbildīgajai 
komitejai ir norādījusi uz problēmām, kas 
saistītas ar augstu pārnesto apropriāciju 
līmeni, to, ka nav ievērotas Civildienesta 
noteikumu un pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 16. panta 
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aizpildījuši finansiālo interešu deklarācijas, 
uz ko savā ziņojumā bija norādījis arī 
iekšējais revīzijas dienests, un pārlieku 
vēlu pieņemto valdes lēmumu reformēt 
maksājumu sistēmu par dalībvalstu iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem; uzskata, ka 
Eiropas Zāļu aģentūra jau ir darījusi ļoti 
daudz, lai nostiprinātu savas iekšējās 
procedūras, ar kurām nodrošina, ka 
darbinieki un eksperti ir neatkarīgi, un 
prasa, lai tā divas reizes gadā informētu par 
šajā sakarā veikto pasākumu uzlabotu 
īstenošanu;

prasības attiecībā uz bijušā izpilddirektora 
turpmāko profesionālo darbību, to, ka 
daudzi zāļu novērtēšanā iesaistītie eksperti 
un valdes locekļi nebija aizpildījuši vai 
bija iesnieguši nepilnīgas vai kļūdainas 
finansiālo interešu deklarācijas, uz ko savā 
ziņojumā bija norādījis arī iekšējais 
revīzijas dienests, un pārlieku vēlu 
pieņemto valdes lēmumu reformēt 
maksājumu sistēmu par dalībvalstu iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem; uzskata, ka 
Eiropas Zāļu aģentūra ir ieguldījusi darbu, 
lai nostiprinātu savas iekšējās procedūras, 
ar kurām nodrošina, ka darbinieki un 
eksperti ir neatkarīgi, un prasa, lai tā divas 
reizes gadā informētu par šajā sakarā 
veikto pasākumu uzlabotu īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir 
paziņojusi par nodomu ieviest ex-ante un 
ex-post sistēmu attiecībā uz interešu 
deklarācijām, jo īpaši veicot 
salīdzinājumus ar CV un ekspertu 
sniegtajām ziņām valsts līmenī; prasa 
Aģentūrai, lai tā budžeta kontroles 
iestādei darītu zināmu precīzu jaunās 
sistēmas ieviešanas grafiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Corinne Lepage
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b ir vienisprātis ar Aģentūru, ka 
iesniegto interešu deklarāciju ticamību un 
pareizību var nodrošināt tikai tādējādi, ja 
paši farmācijas uzņēmumi publisko 
ekspertu un pētniecības centru sarakstus, 
ar kuriem tie sadarbojas, kā arī sniedz 
informāciju par savu finansiālo attiecību 
apmēru ar minētajiem ekspertiem un 
pētniecības centriem; ir vienisprātis ar 
Aģentūru, ka būtu nepieciešams izvērtēt, 
vai šajā jomā būtu lietderīgi nākt klajā ar 
likumdošanas iniciatīvu;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīst, ka Aģentūra var būt ieinteresēta 
sadarboties ar saviem darījumu 
partneriem, taču uzskata, ka tā ir sniegusi 
nepietiekamu informāciju par savu 
iesaistīšanos privātu organizāciju, kā, 
piemēram, TOPRA, rīkotu konferenču 
organizēšanā; prasa Aģentūrai, lai tā 
sniegtu budžeta kontroles iestādei precīzas 
ziņas par savu finansiālo līdzdalību 
minētās organizācijas pasākumu 
rīkošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda, ka Revīzijas palāta ir 
iekļāvusi piezīmes par apropriāciju 
pārnesumiem, IT līgumiem un maksājumu 
sistēmu par pakalpojumiem, ko sniedz 
valstu iestādes, taču uzskata, ka Aģentūras 
pārskati par 2010. gadu ir uzticami, 
likumīgi un pareizi;

6. atkārtoti norāda, ka Revīzijas palāta ir
iekļāvusi piezīmes par apropriāciju 
pārnesumiem, IT līgumiem un maksājumu 
sistēmu par pakalpojumiem, ko sniedz 
valstu iestādes, taču, neraugoties uz 
minētajām nepilnībām, tā uzskata, ka 
Aģentūras pārskati par 2010. gadu ir 
ticami, likumīgi un pareizi;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. 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;

8. 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; uzsver, ka rīcības 
plānā vienotās nostājas īstenošanai šie 
jautājumi ir pienācīgi jāņem vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
9. punkts



PE494.704v01-00 8/9 AM\911449LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Zāļu 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevēji nav oficiāli prasījusi, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un aģentūras nav 
iekļāvušas 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;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Zāļu 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevēji nav oficiāli prasījusi, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un aģentūras nav 
iekļāvušas 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;

9. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Zāļu 
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
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Grozījums Nr. 12
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Zāļu 
aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevēji nav oficiāli prasījusi, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un aģentūras nav 
iekļāvušas 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;

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

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
izpilddirektoram var sniegt 
apstiprinājumu par aģentūras
2010. finanšu gada budžeta izpildi.

10. pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
izpilddirektoram nav sniedzams
apstiprinājums par Aģentūras
2010. finanšu gada budžeta izpildi.

Or. en


