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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ...директора на Европейската агенция 
за безопасност и здраве при работа във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
директора на Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ...директора на Европейската агенция 
за безопасност и здраве при работа във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
директора на Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1....приключването на сметките на 
Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа за финансовата 2010 

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа за финансовата 2010 
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година; година;

Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1....приключването на сметките на 
Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа за финансовата 2010 
година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа за финансовата 2010 
година;

Or. en

Изменение 5
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. констатира от годишните счетоводни 
отчети, че първоначалният бюджет на 
Агенцията за 2010 г. е бил изменян два 
пъти и че са правени трансфери;
изразява съжаление за липсата на 
информация от Агенцията за
причините за тези промени; призовава 
Агенцията да коригира тази 
ситуация и да информира органа по 
освобождаване от отговорност по 
този въпрос;

2. констатира от годишните счетоводни 
отчети, че първоначалният бюджет на 
Агенцията за 2010 г. е бил изменян два 
пъти и че са правени трансфери;
призовава Агенцията да предостави
на органа по освобождаване от 
отговорност информация относно
причините за тези промени;

Or. en
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Изменение 6
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва подобрението в преноса на 
кредити на Агенцията с всяка година;
отбелязва по-специално, че през 2010 г. 
тя е намалила нивото на освобождаване 
от 19 % през 2009 г. на 11 %; въпреки 
това призовава Агенцията да продължи 
да подобрява това положение като 
избягва закъснения при изпълнението 
на своите дейности;

4. отбелязва подобрението в преноса на 
кредити на Агенцията с всяка година;
отбелязва по-специално, че през 2010 г. 
тя е намалила нивото на освобождаване 
от 19 % през 2009 г. на 11 %; насърчава
Агенцията да продължи да подобрява 
това положение;

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. разбира от Агенцията, че СВО е 
предприела проверка на изпълнението 
на препоръките от предишни одити;
приветства по-специално във връзка с 
проверката от СВО на изпълнението на 
препоръките от предишни одити, че 
според оценката на вътрешния одитор 
всички много важни препоръки са били 
изпълнени по подходящ начин и 
приключени, с изключение на 
препоръката за валидиране на 
счетоводните системи, която е 
понижена до степен „важна“ поради 
частичното й изпълнение; поради тази 
причина призовава Агенцията да
изпълни докрай и тази препоръка и да 
информира органа по освобождаване от 
отговорност за предприетите мерки;

10. разбира от Агенцията, че СВО е
предприела проверка на изпълнението 
на препоръките от предишни одити;
приветства по-специално във връзка с 
проверката от СВО на изпълнението на 
препоръките от предишни одити, че 
според оценката на вътрешния одитор 
всички много важни препоръки са били 
изпълнени по подходящ начин и 
приключени, с изключение на 
препоръката за валидиране на 
счетоводните системи, която е 
понижена до степен „важна“ поради 
частичното й изпълнение; призовава 
Агенцията да информира органа по 
освобождаване от отговорност за
напредъка в изпълнението на тази 
препоръка и за предприетите мерки;
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Or. en

Изменение 8
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 11 – алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

поради тази причина призовава 
Агенцията веднага да изпълни тези две 
препоръки и да информира органа по 
освобождаване от отговорност за 
предприетите мерки;

призовава Агенцията да информира 
органа по освобождаване от 
отговорност за напредъка в 
изпълнението на тези препоръки и за
предприетите мерки;

Or. en


