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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συνάγει από τους ετήσιους 
λογαριασμούς ότι ο αρχικός 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 τροποποιήθηκε δύο φορές και 
πραγματοποιήθηκαν μεταφορές· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για την απουσία 
πληροφοριών από πλευράς του 
Οργανισμού σχετικά με τους λόγους που 
οδήγησαν στις αλλαγές αυτές· καλεί τον 
Οργανισμό να διορθώσει αυτή την 
κατάσταση και να ενημερώσει την 

2. συνάγει από τους ετήσιους 
λογαριασμούς ότι ο αρχικός 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 τροποποιήθηκε δύο φορές και 
πραγματοποιήθηκαν μεταφορές· καλεί τον 
Οργανισμό να παράσχει στην αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή πληροφορίες σχετικά 
με τους λόγους που οδήγησαν στις αλλαγές 
αυτές·
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αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ως προς 
τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά·

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει βελτίωση, με την πάροδο 
των ετών, στις μεταφορές πιστώσεων από 
έτος σε έτος· σημειώνει ειδικότερα ότι το 
2010 ο Οργανισμός περιόρισε το ποσοστό 
ακύρωσης στο 11% έναντι 19% το 2009·
ζητεί, ωστόσο, από τον Οργανισμό να 
βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση, 
αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων του·

4. διαπιστώνει βελτίωση, με την πάροδο 
των ετών, στις μεταφορές πιστώσεων από 
έτος σε έτος· σημειώνει ειδικότερα ότι το 
2010 ο Οργανισμός περιόρισε το ποσοστό 
ακύρωσης στο 11% έναντι 19% το 2009·
ενθαρρύνει τον Οργανισμό να βελτιώσει 
περαιτέρω την κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβε 
να εξετάσει τη συνέχεια που δόθηκε στις 
συστάσεις που εκκρεμούσαν από 
παλιότερους ελέγχους· εκφράζει την 
ικανοποίησή του ειδικότερα για το γεγονός 
ότι όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε σε 
προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ο εσωτερικός 
ελεγκτής έκρινε ότι όλες οι πολύ 
σημαντικές συστάσεις εφαρμόζονται 

10. γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβε 
να εξετάσει τη συνέχεια που δόθηκε στις 
συστάσεις που εκκρεμούσαν από 
παλιότερους ελέγχους· εκφράζει την 
ικανοποίησή του ειδικότερα για το γεγονός 
ότι όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε σε 
προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ο εσωτερικός 
ελεγκτής έκρινε ότι όλες οι πολύ 
σημαντικές συστάσεις εφαρμόζονται 
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καταλλήλως και δεν υπάρχουν 
εκκρεμότητες, πλην μιας που αφορά την 
επικύρωση των λογιστικών συστημάτων 
που υποβαθμίστηκε σε «σημαντική» λόγω 
της μερικής εφαρμογής της· καλεί, ως εκ 
τούτου, τον Οργανισμό να εφαρμόσει 
πλήρως και αυτή τη σύσταση και να
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή ως προς τα μέτρα που ελήφθησαν 
σχετικά·

καταλλήλως και δεν υπάρχουν 
εκκρεμότητες, πλην μιας που αφορά την 
επικύρωση των λογιστικών συστημάτων 
που υποβαθμίστηκε σε «σημαντική» λόγω 
της μερικής εφαρμογής της· καλεί λοιπόν
τον Οργανισμό να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η εφαρμογή 
αυτής της σύστασης και τα σχετικά 
ληφθέντα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό να
εφαρμόσει πάραυτα τις δύο αυτές 
συστάσεις και να ενημερώσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή ως προς τα μέτρα
που ελήφθησαν σχετικά·

καλεί λοιπόν τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή για την πρόοδο που έχει σημειώσει η 
εφαρμογή αυτών των συστάσεων και τα
σχετικά ληφθέντα μέτρα·

Or. en


