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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2070(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0037/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu 
tīklu5, un jo īpaši tās 13. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0064/2020),

1. sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un 
nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
(2019/2070(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0037/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu 
tīklu5, un jo īpaši tās 13. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0064/2020),

1. apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2070(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0064/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu1 tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 65 800 176,52 EUR, t. i., par 
6,57 % mazāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no 
Savienības budžeta (65,45 %) un iemaksām saskaņā ar īpašiem nolīgumiem, proti, ar 
Copernicus un Eiropas cilvēku biomonitoringa programmām (34,55 %);

B. tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada 
pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu 
pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 99,96 %, kas ir nedaudz — par 0,01 % — zemāks nekā 
2017. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 91,06 %, t. i., par 
2,03 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

2. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju ir panākts ievērojams 
progress, koplietojot resursus attiecībā uz uzdevumiem, kas pārklājas ar citām 
aģentūrām, kuras veic līdzīgas darbības; norāda arī, ka Aģentūra kopā ar citām ar 
zinātni saistītām aģentūrām, tostarp Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi, ir strādājusi ar jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka veselību; atzinīgi 
vērtē to, ka pieaug interese par Aģentūras sniegto informāciju un datiem; uzskata, ka 
vides informācijas izplatīšana ir ļoti svarīga, ņemot vērā Komisijas jauno politiku un 
klimata pārmaiņu radītos draudus;

3. norāda, ka Aģentūra ir sasniegusi savus 2018. gada mērķus, kas minēti Aģentūras gada 
darba programmā, un ir nodrošinājusi Eiropas lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem 

1 OV C 416, 15.11.2018., 1. lpp.
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piekļuvi savlaicīgai un būtiskai informācijai: aģentūras tīmekļvietnes lietotāju skaits 
2018. gadā palielinājās par 500 000 (+17 %), kopumā sasniedzot 3,45 miljonus lietotāju 
un reģistrējot 10,7 miljonus lapu skatījumu (+15 %);

4. mudina Aģentūru turpināt savu pakalpojumu digitalizāciju;

5. atgādina, ka Aģentūra sniedz pamatotu un neatkarīgu informāciju par vidi; atzinīgi vērtē 
Aģentūras 2018. gadā darba rezultātu kvalitāti, piemēram, ziņojumus par gaisa kvalitāti 
Eiropā, par dzīvsudrabu Eiropas vidē un par aprites ekonomiku; uzsver, ka joprojām ir 
grūti iegūt skaidru un uzticamu informāciju par dažām Savienības ekonomikas nozarēm 
un tas liedz Aģentūrai veikt pilnīgu analīzi par Savienības vides stāvokli;

6. norāda uz Aģentūras svarīgo lomu kvalitatīvu datu sniegšanā par mūsu vides stāvokli, 
kas kļūst arvien svarīgāk, ņemot vērā milzīgo izaicinājumu, ar ko Savienība saskaras, 
risinot klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, un tās lomu atbilžu rašanā ar Eiropas 
zaļā kursa starpniecību; atzinīgi vērtē to, ka iestādes uzklausa Aģentūras viedokli, un 
iesaka Aģentūras zinātniskajai komitejai uzņemties galveno lomu Komisijas 
konsultēšanā;

7. mudina Aģentūru sadarboties ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai labāk 
novērtētu cilvēka darbības ietekmi uz vidi;

8. atgādina, ka Aģentūra 2018. gadā sāka darbu pie enerģētikas savienības pārvaldības un 
vides ziņošanas racionalizēšanas;

9. pauž nožēlu, ka vairāki apstākļi, tostarp ierobežoti IT un personāla resursi, 2018. gadā 
liedza pilnībā īstenot dažas darbības; ar bažām norāda uz valdes paziņojumu, ka 
Aģentūras spēja pienācīgi reaģēt uz politikas attīstību būs atkarīga no tā, vai tiks 
piešķirtie lielāki pamatresursi, vai arī Aģentūrai nāksies samazināt pašreizējo galveno 
uzdevumu skaitu vai arī dažus no tiem pārtraukt;

10. ņem vērā secinājumus, pie kādiem nonāca Komisija, vērtējot Aģentūras un Eiropas 
Vides informācijas un novērojumu tīkla (Eionet) darbu;

11. uzsver, ka Aģentūras mērķi ir Eiropas mēroga mērķi, un tādēļ tai ir cieši jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, kas atrodas Eiropā.

12. norāda, ka 2018. gadā veiktās valdes un biroja darbības iekšējās pārskatīšanas rezultāti 
tiks īstenoti 2019. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Personāla politika

13. norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 98,39 % no Iestādes štata vietām un 
ka bija aizpildītas 3 ierēdņu un 119 pagaidu darbinieku vietas no 124 vietām, kas bija 
apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2017. gadā bija 
apstiprinātas 127 vietas); norāda, ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 
63 līgumdarbinieki un 19 norīkotie valstu eksperti;

14. norāda uz dzimumu nelīdzsvarotību, par ko ziņots 2018. gadā attiecībā uz augstākā 
līmeņa vadītājiem (septiņi vīrieši un divas sievietes), un labo līdzsvaru, kas panākts 
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valdē (15 vīrieši un 17 sievietes);

15. ar bažām konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūrai nav mūsdienīgas 
politikas attiecībā uz sensitīvām amata vietām; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi 
konstatē, ka Aģentūra pēc 2009. gada ir veikusi sensitīvo štata vietu inventarizāciju, kas 
pašlaik tiek pārskatīta, lai atspoguļotu izmaiņas pēc Aģentūras reorganizācijas 
2018. gada septembrī; aicina Aģentūru bez kavēšanās pieņemt un īstenot sensitīvo 
amatu politiku;

16. atbalsta Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas 
Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; ar izpratni pieņem 
Aģentūras atbildē minēto problēmu saistībā ar tulkošanas izmaksām, ko radītu šāda 
publicēšana; norāda, ka Aģentūra publicē paziņojumus par vakancēm ES aģentūru tīkla 
tīmekļvietnē un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai palielinātu publicitāti;

Iepirkums

17. pauž nožēlu par to, ka pēc 1,4 miljonu EUR līguma izbeigšanas darbuzņēmēja 
neapmierinoša snieguma dēļ Aģentūra dažus mēnešus vēlāk parakstīja jaunu “kaskādes” 
līgumu par 2 miljoniem EUR ar to pašu darbuzņēmēju par tāda paša veida 
pakalpojumiem, neiekļaujot tehniskajās specifikācijās elementus, kas neitralizētu 
līdzīgu problēmu atkārtošanās risku saistībā ar jauno līgumu; uzskata, ka līgumu 
slēgšana šādā veidā rada nopietnas bažas par aģentūras pareizu finanšu pārvaldību; 
aicina Aģentūru piešķirt līgumslēgšanas tiesības tikai tad, ja ir sagaidāma apmierinoša 
līguma izpilde; aicina Aģentūru ziņot Revīzijas palātai un budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šī darbuzņēmēja sniegumu;

18. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām konstatē, ka attiecībā uz 
Copernicus vietējās zemes novērošanas pakalpojumu sniegšanu Aģentūra noslēdza 
pakalpojumu līgumu par summu, kas pārsniedz pamatlīguma maksimālo apjomu, bet 
nenoformēja to oficiāli ar līguma grozījumu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi 
konstatē, ka tā uzskata, ka budžeta maksimālais apjoms tika palielināts saskaņā ar 
Komisijas norādēm; tomēr aicina Aģentūru oficiāli noformēt līguma izmaiņas tikai 
saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 

19. pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai 
nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā arī trauksmes 
cēlēju aizsardzību; pauž bažas par to, ka Aģentūra nav ieviesusi interešu konflikta 
deklarāciju sistēmu attiecībā uz iekšējiem ekspertiem;

20. uzsver, ka valdes locekļu CV un interešu deklarāciju publicēšanai vajadzētu būt 
obligātai;

Citi komentāri

21. norāda uz Aģentūras centieniem nodrošināt rentablu un videi draudzīgu darba vietu un 
samazināt un kompensēt CO2 emisijas telpu un pārvietošanās jomā;

22. aicina Aģentūru koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
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līdzekļu starpniecību;

o

o o

23. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada .... 
marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli2.

2 Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0000.
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22.1.2020

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2070(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. norāda, ka 2018. gadā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) kopējais budžets 
bija 65 800 177 EUR (–6,8 % salīdzinājumā ar 2017. gadu), no kuriem 37 724 481 EUR 
(+4 % salīdzinājumā ar 2017. gadu) bija piešķirts no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta; norāda, ka Aģentūras budžets 2020. gadā palielināsies, un tas ir apsveicami; 
prasa nākamajā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) periodā vēl vairāk palielināt 
finansējumu, ņemot vērā Aģentūras būtisko nozīmi; norāda, ka jebkādi turpmāki 
samazinājumi negatīvi ietekmēs Aģentūras darbību;

2. ar gandarījumu norāda, ka Aģentūras budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta 
izpildes līmenis attiecībā uz pieejamajām pamatbudžeta apropriācijām (Savienības 
subsīdija un citu dalībvalstu iemaksas) bija 99,96 %;

3. atgādina, ka Aģentūra sniedz pamatotu un neatkarīgu informāciju par vidi; atzinīgi vērtē 
Aģentūras 2018. gadā darba rezultātu kvalitāti, piemēram, ziņojumus par gaisa kvalitāti 
Eiropā, par dzīvsudrabu Eiropas vidē un par aprites ekonomiku; uzsver, ka joprojām ir 
grūti iegūt skaidru un uzticamu informāciju par dažām Savienības ekonomikas nozarēm, 
un tas liedz Aģentūrai veikt pilnīgu analīzi par Savienības vides stāvokli;

4. norāda uz Aģentūras svarīgo lomu kvalitatīvu datu sniegšanā par mūsu vides stāvokli, 
kas kļūst arvien svarīgāks, ņemot vērā milzīgo izaicinājumu, ar ko Savienība saskaras, 
risinot klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi un rodot atbildes uz Eiropas zaļā 
kursa jautājumiem; atzinīgi vērtē to, ka iestādes uzklausa Aģentūras viedokli, un iesaka 
Aģentūras zinātniskajai komitejai uzņemties galveno lomu Komisijas konsultēšanā;

5. mudina Aģentūru sadarboties ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai labāk 
novērtētu cilvēka darbības ietekmi uz vidi;
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6. atgādina, ka Aģentūra 2018. gadā sāka darbu pie enerģētikas savienības pārvaldības un 
vides ziņošanas racionalizēšanas;

7. pauž nožēlu, ka vairāki apstākļi, tostarp ierobežoti IT un personāla resursi, 2018. gadā 
liedza pilnībā īstenot dažas darbības; ar bažām norāda uz valdes paziņojumu, ka 
Aģentūras spēja pienācīgi reaģēt uz politikas attīstību būs atkarīga no tā, vai tiks 
piešķirtie lielāki pamatresursi, vai arī Aģentūrai nāksies samazināt pašreizējo galveno 
uzdevumu skaitu vai arī dažus no tiem pārtraukt;

8. ņem vērā secinājumus, pie kādiem nonāca Komisija, vērtējot Aģentūras un Eiropas 
Vides informācijas un novērojumu tīkla (Eionet) darbu;

9. uzsver, ka Aģentūra ir Eiropas mēroga aģentūra, un tādēļ tai ir cieši jāsadarbojas arī ar 
Eiropas valstīm, kas nav ES dalībvalstis;

10. norāda, ka 2018. gadā veiktās valdes un biroja darbības iekšējās pārskatīšanas rezultāti 
tiks īstenoti 2019. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

11. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka ir guvusi pamatotu pārliecību par 
to, ka Aģentūras gada pārskati par 2018. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie 
darījumi ir likumīgi un pareizi,

12. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi.



RR\1200326LV.docx 13/16 PE639.872v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 21.1.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

65
6
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia 
Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal 
Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, 
Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine 
Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin 
Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia 
Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, 
Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, 
Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, 
Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, 
Anna Zalewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, 
Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, 
Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez



PE639.872v02-00 14/16 RR\1200326LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

65 +
ECR Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra 
Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, 
Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, 
Alexandra Louise Rosenfield Phillips

6 -
ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

2 0
ID Sylvia Limmer

NI Ivan Vilibor Sinčić

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



RR\1200326LV.docx 15/16 PE639.872v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 19.2.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

19
2
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard 
Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, 
Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina 
Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš 
Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Bloss, József Szájer



PE639.872v02-00 16/16 RR\1200326LV.docx

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19 +
ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE Michael Bloss, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

2 -
ID Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


