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Grozījums Nr. 1
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas Ombuda pieprasītie 
budžeta līdzekļi nodrošinās šai iestādei 
iespēju pildīt Statūtos noteiktos 
pienākumus, īstenošanas noteikumus un 
sadarbības nolīgumus, kā arī ļaus tai 
efektīvi veikt savus uzdevumus;

1. uzskata, ka Eiropas Ombuda pieprasītie 
budžeta līdzekļi nodrošinās šai iestādei 
iespēju pildīt Statūtos noteiktos 
pienākumus, īstenošanas noteikumus un 
sadarbības nolīgumus, kā arī ļaus tai 
efektīvi veikt savus uzdevumus; atzīmē, ka 
pēdējie gadi ir bijuši ļoti veiksmīgi un 
izmeklēšana noritējusi ātrāk, vienlaikus 
neapdraudot kvalitāti; norāda, ka šādu 
rezultātu izdevies sasniegt tādēļ, ka 
izmantoti papildu cilvēkresursi un 
novatoriskas izmeklēšanas metodes; 
mudina Ombudu turpināt darbu tā, lai arī 
turpmāk sasniegtu šādus izcilus 
rezultātus;

Or. lt

Grozījums Nr. 2
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ar gandarījumu norāda, ka Ombuda 
2012. gada budžeta tāme ir palielināta tikai 
par 0,47 % jeb EUR 44 605 un šī iestāde 
nav pieprasījusi jaunas amata vietas;

2. ar gandarījumu norāda, ka Ombuda 
2012. gada budžeta tāme ir palielināta tikai 
par 0,47 % jeb EUR 44 605 un šī iestāde 
nav pieprasījusi jaunas amata vietas;
norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo finanšu 
un ekonomikas krīzi un lai solidarizētos 
ar kolēģiem dalībvalstīs un reģionos, 
kuriem ir ievērojami ierobežots budžets, 
Ombuds ir centies pēc iespējas ierobežot 
budžeta palielinājumu;
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Grozījums Nr. 3
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsaka Ombudam atzinību par saprātīgi 
veidoto budžeta tāmi un solidarizēšanos ar 
partneriem dalībvalstīs; ņem vērā Ombuda 
nodomu nodrošināt maksimāli iespējamo 
līdzekļu taupīšanu, turpmākos gados 
gatavojot budžetu;

3. izsaka Ombudam atzinību par saprātīgi 
veidoto budžeta tāmi un solidarizēšanos ar 
partneriem dalībvalstīs; ņem vērā Ombuda 
nodomu nodrošināt maksimāli iespējamo 
līdzekļu taupīšanu, turpmākos gados 
gatavojot budžetu; izsaka Ombudam 
atzinību par līdzekļu taupīšanu un 
solidarizēšanos ar kolēģiem dalībvalstīs 
un reģionos, kuriem pašreizējos finanšu 
un ekonomikas krīzes apstākļos ir 
ievērojami ierobežots budžets;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar gandarījumu norāda, ka Ombuds 
turpina savu daudzgadu plānošanas 
politiku, sistemātiski caurskatot budžeta 
pozīcijas un pārdalot līdzekļus, lai panāktu 
ietaupījumus;

5. ar gandarījumu norāda, ka Ombuds 
turpina savu daudzgadu plānošanas 
politiku, sistemātiski caurskatot budžeta 
pozīcijas un pārdalot līdzekļus, lai panāktu 
ietaupījumus; atzīmē, ka budžeta pozīciju 
caurskatīšanas stratēģijas īstenošana 
ļāvusi samazināt to skaitu no 23 līdz 
16 pozīcijām; mudina pārējās Savienības 
iestādes ņemt piemēru no Ombuda labās 
prakses, izmantojot šo metodi;

Or. lt
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Grozījums Nr. 5
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar gandarījumu norāda, ka Ombuds 
turpina savu daudzgadu plānošanas 
politiku, sistemātiski caurskatot budžeta 
pozīcijas un pārdalot līdzekļus, lai panāktu 
ietaupījumus;

5. ar gandarījumu norāda, ka Ombuds 
turpina savu daudzgadu plānošanas 
politiku, sistemātiski caurskatot budžeta 
pozīcijas un pārdalot līdzekļus, lai panāktu 
ietaupījumus; apzinās — ņemot vērā 
Lisabonas līgumā Ombudam noteiktos 
papildu pienākumus, var neizdoties 
saglabāt pašreizējo nelielo budžeta 
palielinājumu; mudina Ombudu turpināt 
iesniegt lietišķi sagatavotus budžeta 
līdzekļu pieprasījumus, pamatojot 
izmaksas un pilnībā ievērojot 
nepieciešamību optimāli izmantot 
ierobežotos resursus;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta Ombuda politiku apmācības 
jomā, cita starpā iecerēto pievienošanos 
iestāžu pamatlīgumam, kas nodrošina 
piekļuvi plašam mācību kursu klāstam;

7. atbalsta Ombuda politiku apmācības 
jomā, cita starpā iecerēto pievienošanos 
iestāžu pamatlīgumam, kas nodrošina ar šo 
iestādi saistītām personām piekļuvi 
plašam mācību kursu klāstam, tādējādi 
uzlabojot darbinieku efektivitāti un 
iestādei risināmo uzdevumu saskaņošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 7
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a mudina Eiropas Ombudu arī turpmāk 
veiksmīgi sadarboties ar Lūgumrakstu 
komiteju, kā arī SOLVIT un tiesībsargiem 
dalībvalstīs ar mērķi ātri un efektīvi 
pārsūtīt kompetentajām iestādēm 
sūdzības, kuras neietilpst tā kompetencē, 
lai aizvien sekmīgāk aizstāvētu Eiropas 
iedzīvotāju tiesības;

Or. fr


