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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... o uzavření účtů Evropské agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci za rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... o uzavření účtů Evropské agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. z roční účetní závěrky zjišťuje, že 
původní rozpočet agentury na rok 2010 byl 
pozměněn dvakrát a byly provedeny 
převody; lituje skutečnosti, že mu 
agentura neposkytla informace o tom, co 
bylo příčinou těchto změn; vyzývá 
agenturu, aby napravila tuto situaci a 
informovala orgán příslušný pro udělení o 
příslušných aspektech;

2. z roční účetní závěrky zjišťuje, že 
původní rozpočet agentury na rok 2010 byl 
pozměněn dvakrát a byly provedeny 
převody; vyzývá agenturu, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria 
poskytla informace o tom, co bylo 
příčinou těchto změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že došlo ke zlepšení 
situace, pokud jde o přenosy prostředků 
agentury do dalších let; konstatuje 
zejména, že v roce 2010 byla snížena míra 
rušení z 19 % v roce 2009 na 11 %; vyzývá 
nicméně agenturu, aby dále zlepšila tuto 
situaci tím, že zabrání zpožděním v 
provádění činností;

4. bere na vědomí, že došlo ke zlepšení 
situace, pokud jde o přenosy prostředků 
agentury do dalších let; konstatuje 
zejména, že v roce 2010 byla snížena míra 
rušení z 19 % v roce 2009 na 11 %; žádá 
agenturu, aby dále zlepšila tuto situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí informaci agentury, že 
útvar interního auditu podnikl následné 
kroky v návaznosti na otevřená doporučení 
předchozího auditu; vítá zejména 
skutečnost, že v souvislosti s následnými 
kroky navazujícími na dřívější doporučení 
útvaru interního auditu interní auditor 
zhodnotil, že všechna důležitá doporučení 
jsou řádně prováděna a byla uskutečněna s 
výjimkou jednoho doporučení týkajícího se 
ověřování účetních systémů, které bylo 
změněno z úrovně „velice důležité 
doporučení“ na „důležité“, neboť bylo 
částečně provedeno; vyzývá proto
agenturu, aby tento nedostatek urychleně 
napravila a informovala orgán příslušný 
k udělení absolutoria o přijatých 
opatřeních;

10. bere na vědomí informaci agentury, že 
útvar interního auditu podnikl následné 
kroky v návaznosti na otevřená doporučení 
předchozího auditu; vítá zejména 
skutečnost, že v souvislosti s následnými 
kroky navazujícími na dřívější doporučení 
útvaru interního auditu interní auditor 
zhodnotil, že všechna důležitá doporučení 
jsou řádně provedena a byla uskutečněna s 
výjimkou jednoho doporučení týkajícího se 
ověřování účetních systémů, které bylo 
změněno z úrovně „velice důležité 
doporučení“ na „důležité“, neboť bylo 
částečně provedeno; vyzývá agenturu, aby 
informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o pokroku, jehož bylo 
dosaženo v plnění tohoto doporučení, a o 
přijatých opatřeních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá proto agenturu, aby tento 
nedostatek urychleně napravila 
a informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o přijatých opatřeních;

vyzývá agenturu, aby informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria o pokroku, 
jehož bylo dosaženo v plnění těchto 
doporučení, a o přijatých opatřeních;

Or. en


