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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2085(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 
2018. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi1,

– 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 2020. gada ... februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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 2019. gada 19. marta Regulu (ES) 
2019/473 par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru5 un jo īpaši tās 45. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido 
Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar 
kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai6, un 
jo īpaši tās 36. pantu,

1 OV C 340, 8.10.2019., 1. lpp.
2 OV C 340, 8.10.2019., 7. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 83, 25.3.2019.
6 OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
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– 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. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi / atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 
apstiprinājuma sniegšanu Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram 
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 Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un 
Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
(L sērijā).

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu
(2019/2085(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 
2018. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi1,

– 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 2020. gada ... februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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 Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido 
Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar 
kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai5, un 
jo īpaši tās 36. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Regulu (ES) 
2019/473 par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru6 un jo īpaši tās 45. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

1 OV C 340, 8.10.2019., 1. lpp.
2 OV C 340, 8.10.2019., 7. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
6 OV L 83, 25.3.2019.



PE639.865v01-00 6/9 PR\1186685LV.docx

LV

par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus / 
atliek Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu;

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

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2085(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu 
un izdevumu pārskatu1 tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 17 408 849 EUR, 
t. i., par 1,73 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no 
Savienības budžeta2;

B. tā kā Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 
Aģentūras 2018. finanšu 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 99,74 %, kas ir nedaudz — par 0,83 % — augstāks nekā 
2017. gadā; ar gandarījumu atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 
87,62 %, t. i., par 13,81 % augstāks nekā 2017. gadā;

Sniegums

2. norāda, ka Aģentūra izmanto vairākus galvenos snieguma rādītājus, lai sekmētu savu 
daudzgadu stratēģisko mērķu sasniegšanu un novērtētu savu darbību pievienoto vērtību;

3. norāda, ka Aģentūra ir laikus īstenojusi 98 % no savām darbībām un savu ikgadējo 
komunikācijas stratēģijas plānu ir īstenojusi 100 % apmērā;

4. norāda, ka Aģentūra, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un Eiropas Jūras 
drošības aģentūra ir pieņēmušas trīspusēju darba vienošanos, kurā noteikta sadarbība 
starp šīm aģentūrām un sadarbība ar valstu iestādēm, kas veic krasta apsardzes 
funkcijas, sniedzot pakalpojumus, informāciju, aprīkojumu un apmācību, kā arī 
koordinējot vairākmērķu operācijas;

1 OV C 416/10, 15.11.2018., 45. lpp.
2 OV C 416/10, 15.11.2018., 44. lpp. 
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5. pieņem zināšanai, ka 2017. gadā notika iepazīstināšana ar otrā neatkarīgā Aģentūras 
ārējā piecu gadu izvērtējuma — par laikposmu no 2012. gada līdz 2016. gadam — 
rezultātiem; ar gandarījumu norāda, ka 2018. gada beigās viena ieteikuma ieviešana tika 
pabeigta un desmit ieteikumi tika īstenoti saskaņā ar valdei iesniegto ceļvedi;

Personāla politika

6. atzīmē, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 98,36 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 60 pagaidu darbinieki no Savienības 
budžetā apstiprinātā 61 pagaidu darbinieka (2017. gadā bija apstiprināta 61 štata vieta); 
pieņem zināšanai, ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 11 līgumdarbinieki un seši 
norīkotie valstu eksperti; 

Iepirkums

7. uzsver, ka galvenā iepirkuma darbība 2018. gadā bija vērsta uz to, lai izsludinātu divus 
atklātus konkursa uzaicinājumus attiecīgi ceļojumu aģentūras un pasākumu 
organizēšanas pakalpojumu sniegšanai Aģentūrai un Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) un energoapgādei un tehnisko iekārtu 
uzturēšanai;

8. ar gandarījumu norāda, ka, īstenojot Savienības aģentūru mērķi apvienot centienus 
publiskā iepirkuma jomā, Aģentūra 2018. gadā izsludināja savu otro atklāto starpiestāžu 
konkursu un ka šai iepirkuma procedūrai pievienojās divas citas aģentūras; aicina 
Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākām norisēm attiecībā 
uz tās kopīgajām iepirkuma procedūrām;

9. ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā iekļauto informāciju par to, ka Aģentūra 
nepārbaudīja cenas un prasītos uzcenojumus, sistemātiski salīdzinot tos ar piegādātāju 
cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatdarbuzņēmējam par 
programmatūras licenču iegādi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi norāda, ka tai nav 
iespējas mainīt Komisijas parakstītā pamatlīguma nosacījumus un noteikumus un ka tā 
īstenos jauno pamatlīgumu, lai risinātu jautājumus, kas izvirzīti saistībā ar veco līgumu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10. pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas patlaban tiek īstenoti, lai 
nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes 
cēlēju aizsardzību; ar gandarījumu norāda, ka eksperti, kas nav parakstījuši interešu 
deklarāciju, nedrīkst strādāt saskaņā ar konkrētu līgumu un ka Aģentūra regulāri 
uzrauga deklarāciju iesniegšanu;

11. norāda, ka 2018. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests sagatavoja revīzijas 
ziņojumu “Plānošana, tostarp budžeta plānošana, un uzraudzība Aģentūrā” un ka tika 
panākta vienošanās par rīcības plānu iespējamām uzlabojumu jomām; aicina Aģentūru 
ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem pasākumiem;

Citi komentāri

12. norāda, ka Aģentūra ir sākusi procesu, lai saņemtu sertifikāciju ES vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS), un ir veikusi virkni pasākumu, kuru mērķis ir samazināt tās 



PR\1186685LV.docx 9/9 PE639.865v01-00

LV

vispārējo ietekmi uz vidi; tomēr norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus papildu 
pasākumus, lai samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas;

o

o     o

13. 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 kontroli3

3 Šajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.


