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Grozījums Nr. 1
Michèle Rivasi, Tilly Metz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā;

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā; atgādina, ka, ņemot vērā 
Centra svarīgo darbu, ļoti liela nozīme ir 
neatkarībai un pārredzamībai; prasa 
ieviest mehānismu, lai nodrošinātu, ka 
visas vēl neiesniegtās, kā arī turpmākās 
interešu deklarācijas tiek iesniegtas bez 
kavēšanās, un aicina Centru apsvērt 
iespēju neļaut valdes locekļiem sākt pildīt 
savus pienākumus, kamēr nav iesniegta 
un pārbaudīta šī ļoti svarīgā informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Monika Beňová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā;

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā; atzinīgi vērtē sodu ieviešanu, 
saskaņā ar kuru no 2020. gada sākuma ir 
ieviesta un tiek piemērota ierobežota 
piekļuve sanāksmju dokumentiem un 
ārtīklam, ja valdes locekļi vai konsultatīvā 
foruma locekļi nav iesnieguši interešu 
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deklarācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Alexandr Vondra

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā;

5. pauž nopietnas bažas par to, ka 
2019. gadā prasītās ikgadējās interešu 
deklarācijas iesniedza tikai 89 % valdes 
locekļu un 81 % konsultatīvā foruma 
locekļu; norāda, ka šie rādītāji ir attiecīgi 
par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 
2018. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Alexandr Vondra

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Centra trešā ārējā 
izvērtējuma pozitīvos secinājumus, kuros 
norādīts, ka Centra darbības un tiešie 
rezultāti bija noderīgi ieinteresētajām 
personām un tiem bija augsta zinātniskā 
kvalitāte; tomēr uzsver, ka Covid-19 krīze 
ir atklājusi nepieciešamību stiprināt 
Centra koordinācijas kompetences, jo 
īpaši, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
izmanto vienus un tos pašus kritērijus 
potenciālo krīžu novērtēšanai, un lai 
attiecībā uz tām veiktu īsteni koordinētus 
atbildes pasākumus; norāda uz 
izvērtējumā paustajiem secinājumiem par 
Centra pilnvaru pagarināšanu;

6. atzinīgi vērtē Centra trešā ārējā 
izvērtējuma pozitīvos secinājumus, kuros 
norādīts, ka Centra darbības un tiešie 
rezultāti bija noderīgi ieinteresētajām 
personām un tiem bija augsta zinātniskā 
kvalitāte; tomēr uzsver, ka Covid-19 krīze 
ir parādījusi nepieciešamību nostiprināt 
Centra pilnvaras, lai Centrs varētu labāk 
atbalstīt dalībvalstis un Komisiju 
epidemioloģiskās uzraudzības, 
sagatavotības un reaģēšanas darbībās un 
ieteikumu un risinājumu sniegšanā riska 
pārvaldības jomā; norāda uz izvērtējumā 
paustajiem secinājumiem par Centra 
pilnvaru pagarināšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Monika Beňová

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka Centram arī turpmāk 
būtu jāveicina sadarbība ar citām 
Savienības aģentūrām un starptautiskajām 
organizācijām un jāsekmē dialogs ar 
ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem;

8. uzsver, ka Centram arī turpmāk 
būtu jāveicina sadarbība ar citām 
Savienības aģentūrām un starptautiskajām 
organizācijām un jāsekmē dialogs ar 
ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem; 
atzinīgi vērtē divu jaunu programmu 
uzsākšanu 2019. gadā, proti, e-veselības 
un digitālo tehnoloģiju un prognozēšanas 
jomā;

Or. en


