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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras uzdevumu nozīmīgumu un atzinīgi 
vērtē tās labos darba rezultātus, ar kuriem Zivsaimniecības komitejai bija iespējams 
iepazīties, apmeklējot aģentūru 2010. gada jūnijā; plāno atkal veikt šādu rezultātu 
pārbaudi nākamā apmeklējuma laikā 2012. gadā;

2. norāda uz Revīzijas palātas apstiprinājumu, ka gada pārskati par aģentūras budžetu 
EUR 11 000 000 apmērā patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2010. gada 31. decembrī 
un šajā datumā slēgtajā finanšu gadā veikto darbību rezultātus un naudas plūsmas saskaņā 
ar Finanšu regulas noteikumiem;

3. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu, ka aģentūras 2010. finanšu gada, kas 
beidzās 31. decembrī, gada pārskatu pamatā esošie darījumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi;

4. pauž gandarījumu par to, ka ir adekvāti risināti Iekšējās revīzijas sistēmas ieteikumi; ar 
gandarījumu norāda, ka iekšējās revīzijas grupa aģentūrai ir kopīga ar Eiropas Jūras 
drošības aģentūru, tādējādi samazinot attiecīgās izmaksas, un ka tas varētu kalpot par 
paraugprakses piemēru citām aģentūrām;

5. tomēr prasa Revīzijas palātai turpināt rūpīgi pārbaudīt aģentūras darbā pieņemšanas un 
publiskā iepirkuma procedūras; šajā sakarībā vērš aģentūras uzmanību uz Revīzijas 
palātas konstatējumiem, kas minēti 5. līdz 10. punktā (attiecībā uz trūkumiem iepirkuma 
procedūrās) un 12. līdz 14. punktā (attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām) 
2011. gada 10. maija rezolūcijā par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu — ES 
aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole1;

6. ierosina sniegt Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram 
apstiprinājumu par aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildi.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0163.
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