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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 
aģentūru
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0040),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0031/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 17. aprīļa 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, kā arī Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt atkārtoti, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

                                               
1 OV C 198, 10.7.2013, 67. lpp.
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(ES) Nr. xxx/2013 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju, kas aizstāj Regulu (EK) 
Nr. 683/2008 un kas stāsies spēkā 
2014. gada 1. janvārī, nosaka shēmu, pēc 
kādas programmu publiskā pārvaldība 
notiks laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Tā 
paplašina Aģentūras pienākumu loku un 
paredz, ka Aģentūrai var būt būtiska 
nozīme sistēmu ekspluatācijā.

(ES) Nr. xxx/2013 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju, kas aizstāj Regulu (EK) 
Nr. 683/2008 un kas stāsies spēkā 
2014. gada 1. janvārī, nosaka shēmu, pēc 
kādas programmu publiskā pārvaldība 
notiks laikā no 2014. līdz 2020. gadam. 
Tajā paredzēts, ka visa atbildība par 
programmām tiek nodota Komisijai un 
Komisijas pienākums ir nodrošināt 
programmu drošību, tostarp sistēmu un to 
darbības drošību. Turklāt tā paplašina 
Aģentūras pienākumu loku un paredz, ka 
Aģentūrai var būt būtiska nozīme sistēmu 
ekspluatācijā un sociālekonomisko 
ieguvumu palielināšanā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt, ka Komisija pilnībā atbild par programmām un tās pienākums ir 
nodrošināt to drošību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Turklāt, lai nodrošinātu Drošības 
akreditācijas padomes autonomiju un 
izvairītos no interešu konfliktiem, būtu 
lietderīgi, pirmkārt, lai Drošības 
akreditācijas padome un tai pakļautie 
Aģentūras darbinieki savu darbu veiktu
vietā, kas garantē autonomiju un
neatkarību no citām Aģentūras darbībām, 
it īpaši operatīvajām darbībām, kas saistītas 
ar sistēmu ekspluatāciju, otrkārt, lai 
Aģentūras iekšējie noteikumi personāla 
lietās būtu tādi, ka personālam, kas īsteno 
drošības akreditācijas darbības, tie 
nodrošinātu autonomiju un neatkarību no 
citiem darbiniekiem, kuri Aģentūrā veic 

(9) Turklāt, lai nodrošinātu Drošības 
akreditācijas padomes autonomiju un 
izvairītos no interešu konfliktiem, ir 
būtiski, pirmkārt, lai Drošības akreditācijas 
padome un tai pakļautie Aģentūras 
darbinieki savu darbu veiktu autonomi un
neatkarīgi no citām Aģentūras darbībām, it 
īpaši operatīvajām darbībām, kas saistītas 
ar sistēmu ekspluatāciju, otrkārt, lai 
Aģentūras iekšējie noteikumi personāla 
lietās būtu tādi, ka personālam, kas īsteno 
drošības akreditācijas darbības, tie 
nodrošinātu autonomiju un neatkarību no 
citiem darbiniekiem, kuri Aģentūrā veic 
citas darbības.
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citas darbības.

Or. en

Pamatojums

Drošības akreditācijas padome atrodas turpat, kur Aģentūra.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Turklāt Regula (ES) Nr. 912/2010 ir 
jāsaskaņo ar Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgo pieeju decentralizētajām 
aģentūrām, kuru trīs iestādes pieņēma 
attiecīgi 2012. gada 5. jūlijā, 26. jūnijā un 
12. jūnijā, it īpaši attiecībā uz 
Administratīvās padomes lēmumu 
pieņemšanas noteikumiem, 
Administratīvās padomes un Drošības 
akreditācijas padomes locekļu, kā arī to 
priekšsēdētāju pilnvaru termiņu, 
daudzgadu darba programmu, 
Administratīvās padomes pilnvarām 
attiecībā uz personālvadību, reglamenta 
izvērtēšanu un pārskatīšanu, interešu 
konfliktu novēršanu, konfidenciālas 
neklasificētas informācijas apstrādi.

(11) Turklāt Regula (ES) Nr. 912/2010 ir 
jāsaskaņo ar Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgo pieeju decentralizētajām 
aģentūrām, kuru trīs iestādes pieņēma 
attiecīgi 2012. gada 5. jūlijā, 26. jūnijā un 
12. jūnijā, it īpaši attiecībā uz 
Administratīvās padomes lēmumu 
pieņemšanas noteikumiem, 
Administratīvās padomes un Drošības 
akreditācijas padomes locekļu, kā arī to 
priekšsēdētāju pilnvaru termiņu, 
daudzgadu darba programmu, 
Administratīvās padomes pilnvarām 
attiecībā uz personālvadību, reglamenta 
izvērtēšanu un pārskatīšanu, interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldīšanu, 
konfidenciālas neklasificētas informācijas 
apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Šī ir redakcija no kopējās pieejas decentralizētajām aģentūrām, ko apstiprinājušas trīs 
iestādes.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Attiecībā uz interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību ir būtiski, lai 
Aģentūra nostiprinātu un saglabātu 
reputāciju kā iestāde, kas ievēro 
objektivitāti, godīgumu un augstus 
profesionālos standartus. Nedrīkst būt 
neviena pamatota iemesla aizdomām, ka 
lēmumus varētu ietekmēt intereses, kas ir 
pretrunā Aģentūras kā iestādes, kas 
darbojas visas Savienības labā, 
uzdevumam, vai privātas intereses vai 
kāda Aģentūras darbinieka vai norīkotā 
valsts eksperta, vai kāda Administratīvās 
padomes vai Drošības akreditācijas 
padomes locekļa piederība, vai kas rada 
vai var radīt situāciju, kas ir pretrunā 
attiecīgās personas oficiālo pienākumu 
pienācīgai izpildei. Eiropas Parlaments ir 
paudis bažas par interešu konfliktiem 
konkrētās aģentūrās un ir pieprasījis, lai 
Revīzijas palāta veic visaptverošu analīzi. 
Tādēļ Administratīvajai padomei šajā 
saistībā būtu jāpieņem vispārēji 
noteikumi, kas attiecas uz Aģentūru 
kopumā. Šajos noteikumos jāņem vērā 
Revīzijas palātas 2012. gada Īpašajā 
ziņojumā Nr. 15 ietvertie ieteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz noteikumiem par Aģentūras 
izveidošanu un darbību dalībvalstīs un 
trešās uzņemošajās valstīs, kā arī par 
priekšrocībām, kuras trešās valstis piešķir 
izpilddirektoram, Administratīvās padomes 
locekļiem, Aģentūras personālam un viņu 

Uz noteikumiem par Aģentūras 
izveidošanu un darbību dalībvalstīs un 
trešās uzņemošajās valstīs, kā arī par 
priekšrocībām, kuras trešās valstis piešķir 
izpilddirektoram, Administratīvās padomes
un Drošības akreditācijas padomes
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ģimenes locekļiem attiecas īpašas 
vienošanās, ko Aģentūra it noslēgusi ar 
minētajām valstīm. Šīs īpašās vienošanās 
apstiprina Administratīvā padome.

locekļiem, Aģentūras personālam un viņu 
ģimenes locekļiem attiecas īpašas 
vienošanās, ko Aģentūra ir noslēgusi ar 
minētajām valstīm. Šīs īpašās vienošanās 
apstiprina Administratīvā padome.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvās padomes locekļus ieceļ 
amatā, ņemot vērā viņu zināšanas par 
Aģentūras uzdevumiem un attiecīgās 
vadīšanas, administratīvās un budžeta 
plānošanas prasmes. Eiropas Parlaments, 
Komisija un dalībvalstis izvirza mērķi 
panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu 
pārstāvību Administratīvajā padomē.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir četri gadi, un tas ir 
atjaunināms.

Administratīvās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir četri gadi, un tas ir 
atjaunināms. Eiropas Parlaments, 
Komisija un dalībvalstis cenšas ierobežot 
savu pārstāvju rotāciju Administratīvajā 
padomē.
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Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
5. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta attiecīgā(-ās) 
komiteja(-as) var uzaicināt priekšsēdētāju 
sniegt paziņojumu un atbildēt uz deputātu 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
5. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības akreditācijas padome ir 
pilnvarota atlaist priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku.

Or. en

Pamatojums

Administratīvā padome ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, bet tā nav pilnvarota 
tos atlaist, kas noteiktos gadījumos būtu vajadzīgs. Turklāt Drošības akreditācijas padomei ir 
šādas pilnvaras atlaist priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts
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Regula (ES) Nr. 912/2010
5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ievēlētu Administratīvās padomes 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, 
pieņemtu budžetu un darba programmu, ir 
nepieciešams divu trešdaļu tās balsstiesīgo 
locekļu balsu vairākums.

Lai ievēlētu un atlaistu Administratīvās 
padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku, pieņemtu budžetu un darba 
programmu, ir nepieciešams divu trešdaļu 
tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākums.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vēlākais līdz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 312. pantā paredzētās 
daudzgadu finanšu shēmas pirmā gada 
30. jūnijam un pēc Komisijas atzinuma 
saņemšanas pieņem Aģentūras daudzgadu 
darba programmu laikposmam, kas atbilst 
daudzgadu finanšu shēmas ilgumam, 
vispirms tajā iekļaujot daļu, kuru Drošības 
akreditācijas padome ir izstrādājusi 
saskaņā ar 11. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu;

a) vēlākais līdz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 312. pantā paredzētās 
daudzgadu finanšu shēmas pirmā gada 
30. jūnijam un pēc Komisijas atzinuma 
saņemšanas un apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu pieņem Aģentūras daudzgadu 
darba programmu laikposmam, kas atbilst 
daudzgadu finanšu shēmas ilgumam, 
vispirms tajā iekļaujot daļu, kuru Drošības 
akreditācijas padome ir izstrādājusi 
saskaņā ar 11. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo pieeju daudzgadu darba programma ir jāapspriež ar Parlamentu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Regula (ES) Nr. 912/2010
6. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pieņem savu reglamentu. i) pieņem un dara zināmu atklātībai savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
6. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, pieņemt stratēģiju 
krāpšanas apkarošanai, kas ir samērīga 
ar krāpšanas risku, ņemot vērā 
īstenojamo pasākumu izmaksu un 
ieguvumu analīzi;

Or. en

Pamatojums

Izpilddirektoram ir jāizstrādā stratēģija krāpšanas apkarošanai un jāiesniedz tā padomei, bet 
padome nav pilnvarota pieņemt šādu stratēģiju.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
6. pants – 2. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) vajadzības gadījumā, pamatojoties uz 
izpilddirektora priekšlikumiem, pieņem 
lēmumus par Aģentūras 
organizatoriskajām struktūrām, izņemot 
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tos, kas saistīti ar III nodaļā minētajām 
drošības akreditācijas darbībām;

Or. en

Pamatojums

Lēmumus par iekšējām struktūrām būtu jāpieņem padomei, pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
6. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc konsultēšanās ar Drošības 
akreditācijas padomi un pienācīgi ņemot 
vērā tās apsvērumus, Administratīvā 
padome paredz arī noteikumus attiecībā 
uz 15.c pantā minēto valsts ekspertu 
norīkošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir pārcelts uz 15.c pantu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Komisijas un Administratīvās 
padomes pilnvaras, izpilddirektors, pildot 
savus pienākumus, ir neatkarīgs un 
neprasa un nepieņem nevienas valdības 
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vai citas struktūras norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) nodrošina Aģentūras pārstāvēšanu, 
izņemot darbības un lēmumus, ko tā veic 
saskaņā ar II un III nodaļu, un īsteno tās
vadību; atbilstīgi Regulas [jaunā GNSS 
regula] [15. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam] paraksta deleģēšanas 
nolīgumus, kas noslēgti starp Komisiju un 
Aģentūru;

1) nodrošina Aģentūras pārstāvēšanu, 
izņemot darbības un lēmumus, ko tā veic 
saskaņā ar II un III nodaļu, un īsteno tās
ikdienas pārvaldību; atbilstīgi Regulas 
[jaunā GNSS regula] [15. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam] paraksta deleģēšanas 
nolīgumus, kas noslēgti starp Komisiju un 
Aģentūru;

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. pantā paredzēts, ka izpilddirektors ir atbildīgs par Aģentūras vadību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) sagatavo Administratīvās padomes 
darbu un piedalās Administratīvās 
padomes darbā bez balsstiesībām;

2) sagatavo Administratīvās padomes 
darbu un piedalās Administratīvās 
padomes darbā bez balsstiesībām, ievērojot 
5. panta 5. punkta otrās daļas 
noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) īsteno Administratīvās padomes 
pieņemtos lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Administratīvās padomes uzraudzībā
atbild par Aģentūras darba programmu
īstenošanu, izņemot programmu daļas, kas 
izriet no III nodaļas;

3) atbild par Aģentūras daudzgadu un
darba programmu sagatavošanu un 
iesniegšanu Administratīvajai padomei, 
izņemot programmu daļas, ko sagatavojusi 
un pieņēmusi Drošības akreditācijas 
padome saskaņā ar 11. panta 3. punkta b) 
un c) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) atbild par Aģentūras daudzgadu un 
gada darba programmu īstenošanu, 
izņemot programmu daļas, ko īstenojis 
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Drošības akreditācijas padomes 
priekšsēdētājs saskaņā ar 11.a panta 
1. punkta b) apakšpunktu, un iesniedz 
ziņojumu Administratīvajai padomei par 
šo programmu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) pienācīgi ņemot vērā Drošības 
akreditācijas padomes priekšsēdētāja 
apsvērumus attiecībā uz darbībām, kas 
izriet no III nodaļas, katru gadu sagatavo
vispārīgā ziņojuma projektu un iesniedz to 
Administratīvajai padomei;

6) sagatavo gada ziņojumu par Aģentūras 
darbībām un plāniem, izņemot daļu, ko 
sagatavojusi un pieņēmusi Drošības 
akreditācijas padome saskaņā ar 
11. panta 3. punkta d) apakšpunktu, un 
iesniedz to Administratīvajai padomei
apstiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) nosaka Aģentūras organizatorisko 
struktūru un iesniedz to Administratīvajai 
padomei apstiprināšanai;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ietverts grozījumā, lai papildinātu ar 6. panta 2. punkta ib) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) izstrādā rīcības plānu, lai nodrošinātu 
pagājušajos novērtējumos izteikto 
secinājumu un ieteikumu atbilstīgu izpildi
un divas reizes gadā iesniedz Komisijai 
progresa ziņojumu;

12) izstrādā rīcības plānu, ievērojot 
secinājumus un ieteikumus, kas izriet no 
novērtējumiem, kuri veikti saskaņā ar 
26. pantu, kā arī no OLAF izmeklēšanām 
un visiem iekšējo vai ārējo revīziju 
ziņojumiem, un divas reizes gadā iesniedz 
Komisijai progresa ziņojumu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments vai Padome var 
uzaicināt izpilddirektoru iesniegt 
ziņojumu par savu pienākumu izpildi un 
uzstāties ar paziņojumu šajās iestādēs.

Or. en

Pamatojums

Teksts pārcelts no 15.b panta.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūras daudzgadu programmā, kas 
minēta 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā,
ir paredzētas darbības, kuras Aģentūrai ir 
jāīsteno laikposmā, uz kuru attiecas 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
312. pantā paredzētā daudzgadu finanšu 
shēma, ieskaitot darbības, kas saistītas ar 
starptautiskajām attiecībām un 
komunikāciju, par kurām tā ir atbildīga.
Šajā programmā ir noteikti cilvēkresursi
un finanšu resursi, kas piesaistīti katrai 
darbībai. Tajā tiek ņemts vērā 26. pantā
paredzēto novērtējumu iznākums.

1. Aģentūras daudzgadu darba programmā, 
kas minēta 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, ietver mērķus un 
paredzamos rezultātus, tostarp snieguma 
rādītājus. Šajā programmā ietver
darbības, kuras Aģentūrai jāveic 
laikposmā, uz kuru attiecas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 312. pantā 
paredzētā daudzgadu finanšu shēma, 
ieskaitot darbības, kas saistītas ar 
starptautiskajām attiecībām un 
komunikāciju, par kurām tā ir atbildīga, un 
norāda katrai darbībai piesaistītos 
cilvēkresursus un finanšu resursus. Tajā 
ņem vērā 26. pantā minētos novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz daudzgadu darba 
programmu, gada darba programmā, kas 
minēta 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā,
ir paredzētas darbības, kuras Aģentūrai ir 
jāīsteno nākamā gada laikā, ieskaitot 
darbības, kas saistītas ar starptautiskajām 
attiecībām un komunikāciju, par kurām tā 
ir atbildīga. Šajā programmā ir noteikti 
cilvēkresursi un finanšu resursi, kas 
piesaistīti katrai darbībai. Informācijai tajā 

2. Gada darba programmu, kas minēta 
6. panta 2. punkta b) apakšpunktā, izstrādā, 
pamatojoties uz daudzgadu darba 
programmu. Gada darba programmā 
ietver sīki izstrādātus mērķus un 
paredzamos rezultātus, tostarp snieguma 
rādītājus. Tajā ietver izvērstu aprakstu 
par darbībām, kuras Aģentūrai jāveic
nākamā gada laikā, ieskaitot darbības, kas 
saistītas ar starptautiskajām attiecībām un 
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iekļauti uzdevumi, ko Komisija vajadzības 
gadījumā ir deleģējusi Aģentūrai saskaņā 
ar Regulas [jaunā GNSS regula] [15. panta 
1. punkta d) apakšpunktu].

komunikāciju, par kurām tā ir atbildīga, un 
norāda katrai darbībai piesaistītos 
cilvēkresursus un finanšu resursus 
saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pa 
darbības jomām un pārvaldības 
principiem. Gada darba programmā 
skaidri norāda uzdevumus, kuri ir 
papildināti, mainīti vai svītroti 
salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu 
gadu. Informācijai tajā iekļauti uzdevumi, 
ko Komisija vajadzības gadījumā ir 
deleģējusi Aģentūrai saskaņā ar Regulas 
[jaunā GNSS regula] [15. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu].

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izpilddirektors pēc tam, kad 
Administratīvā padome apstiprinājusi 
daudzgadu un gada darba programmas, 
nosūta tās Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un dalībvalstīm un 
dara tās zināmas atklātībai. Drošības 
akreditācijas padomes izpilddirektoru un 
priekšsēdētāju var aicināt iesniegt Eiropas 
Parlamenta attiecīgajai(-ām) komitejai(-
ām) pieņemtās gada darba programmas 
daļu, par kuru tie ir atbildīgi, un sniegt 
atbildes uz deputātu jautājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
8.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 8. panta f) apakšpunktā minētais 
vispārējais gada ziņojums sniedz pārskatu
par Aģentūras darba programmu 
īstenošanu.

3. 6. panta f) apakšpunktā minētajā gada
ziņojumā ietver informāciju par:

a) daudzgadu un gada darba programmu 
īstenošanu, tostarp par snieguma 
rādītājiem;
b) budžeta un personāla politikas plānu;
c) Aģentūras pārvaldības un iekšējās 
kontroles sistēmām;
d) iekšējās un ārējās revīzijas 
secinājumiem;
e) revīzijas ieteikumu un budžeta izpildes 
ieteikumu ievērošanu;
f) izpilddirektora ticamības deklarāciju.

Gada ziņojumu dara zināmu atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vajadzības gadījumā, pamatojoties uz 
tās priekšsēdētāja priekšlikumiem, pieņem 
lēmumus par Aģentūras 
organizatoriskajām struktūrām saistībā ar 
šajā nodaļā ietvertajām drošības 
akreditācijas darbībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pieņem savu reglamentu. f) pieņem un dara zināmu atklātībai savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11. pants – 7. punkts – 1. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Drošības akreditācijas padomē ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, 
viens pārstāvis no Komisijas un viens AP 
iecelts pārstāvis.

7. Drošības akreditācijas padomē ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, 
viens pārstāvis no Komisijas un viens AP 
iecelts pārstāvis, ko ieceļ amatā, ņemot 
vērā šo pārstāvju zināšanas par drošības 
akreditācijas darbībām un attiecīgās 
vadīšanas, administratīvās un budžeta 
plānošanas prasmes. Komisija, AP un 
dalībvalstis izvirza mērķi panākt vīriešu 
un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību 
Drošības akreditācijas padomē.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
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Regula (ES) Nr. 912/2010
11. pants – 7. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības akreditācijas padomes locekļu 
amata pilnvaru laiks ir četri gadi, un tas ir 
atjaunināms.

Drošības akreditācijas padomes locekļu 
amata pilnvaru laiks ir četri gadi, un tas ir 
atjaunināms. Komisija, AP un dalībvalstis 
cenšas ierobežot savu pārstāvju rotāciju 
Drošības akreditācijas padomē.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta attiecīgā(-ās) 
komiteja(-as) var uzaicināt priekšsēdētāju 
sniegt paziņojumu un atbildēt uz deputātu 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Drošības akreditācijas padomes vadībā 
pārvalda drošības akreditācijas darbības;

a) sagatavo Drošības akreditācijas 
padomes darbu un šīs padomes vadībā 
pārvalda drošības akreditācijas darbības;

Or. en



PR\1001240LV.doc 23/28 PE510.725v03-00

LV

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
11.a pants (jauns) – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Drošības akreditācijas padomes 
uzraudzībā nodrošina tās Aģentūras darba 
programmu daļas īstenošanu, kas izriet no 
šās nodaļas;

b) saskaņā ar 11. panta 3. punkta b) un 
c) apakšpunktu un Drošības akreditācijas 
padomes uzraudzībā īsteno tās Aģentūras
daudzgadu un gada darba programmu 
daļas, ko sagatavojusi un apstiprinājusi 
Drošības akreditācijas padome;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
15.b pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru ieceļ Administratīvā 
padome, pamatojoties uz amata kandidāta 
nopelniem, dokumentāri apstiprinātām 
administratīvām un vadītāja spējām, kā arī 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi 
attiecīgajās jomās un izvēloties no 
Komisijas piedāvātā saraksta, — pirms tam 
notiek atklāts konkurss, ko rīko pēc 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
citur publicēta aicinājuma pietiekties.

2. Izpilddirektoru ieceļ Administratīvā 
padome pēc tam, kad to apstiprinājis 
Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 
amata kandidāta nopelniem, dokumentāri 
apstiprinātām administratīvām un vadītāja 
spējām, kā arī atbilstīgām zināšanām un 
pieredzi attiecīgajās jomās un izvēloties no 
Komisijas piedāvātā saraksta, — pirms tam 
notiek atklāts konkurss, ko rīko pēc 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
citur publicēta aicinājuma pietiekties.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgu pieeju piemēro Eiropas Banku iestādei (Regula (ES) Nr. 1093/2010), Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (Regula (ES) Nr. 1094/2010) un Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestādei (Regula (ES) Nr. 1095/2010).



PE510.725v03-00 24/28 PR\1001240LV.doc

LV

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
15.b pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā apakšpunktā minētajā sarakstā 
iekļautos kandidātus pirms iecelšanas 
amatā uzaicina uzstāties ar paziņojumu 
attiecīgajā Eiropas Parlamenta komitejā 
un atbildēt uz deputātu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
15.b pants (jauns) – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvā padome informē Eiropas 
Parlamentu par nodomu pagarināt 
izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. 
Viena mēneša laikā pirms pilnvaru 
termiņa pagarināšanas attiecīgās 
Parlamenta komitejas var uzaicināt
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz deputātu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
15.b pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Parlaments vai Padome var 
uzaicināt izpilddirektoru sniegt ziņojumu 
par savu pienākumu izpildi un uzstāties ar 
paziņojumu šajās iestādēs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
15.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var arī izmantot valstu ekspertus.
Šiem ekspertiem jābūt attiecīgām drošības 
pielaidēm.

Aģentūra var izmantot norīkotos valstu 
ekspertus. Minētajiem ekspertiem jābūt 
attiecīgām drošības pielaidēm. Uz šādiem 
ekspertiem neattiecas Civildienesta 
noteikumi un Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība.
Administratīvā padome pieņem lēmumu, 
ar ko paredz noteikumus par valstu 
ekspertu norīkošanu darbā uz Aģentūru. 
Pirms šāda lēmuma pieņemšanas tā 
apspriežas ar Drošības akreditācijas 
padomi par to valsts ekspertu norīkošanu, 
kuri iesaistīti III nodaļā minētajās 
drošības akreditācijas darbībās, un 
pienācīgi ņem vērā tās apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
22.a pants (jauns) – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektors, kā arī dalībvalstu un 
Komisijas uz laiku norīkotie ierēdņi 
aizpilda saistību deklarāciju, kā arī 
interešu deklarāciju, kas apliecina, ka 
tiem nav nekādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas varētu kaitēt to neatkarībai. 
Stājoties amatā, šīs deklarācijas tiek 
iesniegtas rakstiski un ir atjaunojamas, ja 
mainās šo ierēdņu personīgā situācija.

1. Administratīvā padome pieņem 
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldīšanu. Minētie 
noteikumi attiecas uz Aģentūru kopumā 
un tos dara zināmus atklātībai. Pirms šo 
noteikumu pieņemšanas Administratīvā 
padome apspriežas ar Drošības 
akreditācijas padomi un pienācīgi ņem 
vērā tās apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
22.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārējie eksperti, kas piedalās ad hoc 
darba grupās, pirms katras sanāksmes, 
kurās tie piedalās, rakstiski paziņo par
savām interesēm, kuras varētu kaitēt to
neatkarībai, ņemot vērā dienas kārtībā 
iekļautos punktus.

2. Noteikumos, kas minēti 1. punktā, 
paredz vismaz:

a) noteikt prasību Administratīvās 
padomes un Drošības akreditācijas 
padomes locekļiem, izpilddirektoram, 
Aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem 
valstu ekspertiem sniegt saistību 
deklarāciju un paziņojumu par interesēm, 
kuras varētu uzskatīt par tādām, kas 
ietekmē to neatkarību;

b) prasību precīzi un pilnībā aizpildīt 
a) apakšpunktā minētās deklarācijas, 
iesniegt tās rakstveidā, kad attiecīgās 
personas stājas amatā, un atjaunināt tās, 
ja mainās šo personu personīgā situācija, 
un darīt tās zināmas atklātībai;



PR\1001240LV.doc 27/28 PE510.725v03-00

LV

c) ietvert skaidrus un objektīvus kritērijus 
saskaņā ar a) apakšpunktu iesniegto 
deklarāciju novērtēšanai, nodrošināt šo 
kritēriju konsekventu piemērošanu un 
nodrošināt minēto deklarāciju pārbaudi, 
ja šajā saistībā ir radušās šaubas;
d) ietvert procedūru, kas nodrošina, ka 
personas, kuru intereses varētu uzskatīt 
par tādām, kas ietekmē šo personu 
neatkarību attiecībā uz kādu sanāksmes 
dienas kārtības punktu, nepiedalās 
apspriedēs vai lēmumu pieņemšanā par 
attiecīgo punktu;
e) skaidru un konsekventu politiku un 
procedūras, lai novērstu noteikumu 
pārkāpumus, un ietvertu efektīvus, 
samērīgus un preventīvus sodus;
f) nodrošināt atbilstīgu obligātu mācību 
kursu par interešu konfliktiem 
izpilddirektoram, visam Aģentūras 
personālam, norīkotajiem valstu 
ekspertiem un Administratīvās padomes 
un Drošības akreditācijas padomes 
locekļiem;
g) risināt jautājumus, kas saistīti ar 
situāciju pēc tam, kad persona ir beigusi 
savu amata pienākumu pildīšanu 
Aģentūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (ES) Nr. 912/2010
22.a pants (jauns) – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvā padome un Drošības 
akreditācijas padome īsteno politiku, kas 
ļauj izvairīties no interešu konfliktiem.

svītrots
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