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Módosítás 1
Monica Luisa Macovei

Első határozatra irányuló javaslat
1 bekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

1. ... az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója 
számára az ügynökség 2010-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan;

1. mentesítést ad az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
igazgatója számára az ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 2
Edit Herczog

Első határozatra irányuló javaslat
1 bekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

1. ... az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója 
számára az ügynökség 2010-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan;

1. mentesítést ad az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
igazgatója számára az ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 3
Monica Luisa Macovei

Második határozatra irányuló javaslat
1 bekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

1. ... az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 

1. jóváhagyja az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
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lezárását; elszámolása lezárását;

Or. en

Módosítás 4
Edit Herczog

Második határozatra irányuló javaslat
1 bekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

1. ... az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárását;

1. jóváhagyja az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolása lezárását;

Or. en

Módosítás 5
Edit Herczog

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. az éves beszámoló alapján megállapítja, 
hogy az ügynökség eredeti 2010.es 
költségvetését kétszer módosították, és 
hogy átcsoportosításokra került sor; 
sajnálatosnak tartja, hogy az ügynökség 
nem nyújtott tájékoztatást e változtatások 
okairól; felhívja az ügynökséget, hogy 
kezelje ezt a helyzetet, és a kérdéstől 
tájékoztassa a mentesítésért felelő
hatóságot;

2. az éves beszámoló alapján megállapítja, 
hogy az ügynökség eredeti 2010.es 
költségvetését kétszer módosították, és 
hogy átcsoportosításokra került sor; 
felhívja az ügynökséget, hogy nyújtson 
információkat a változtatások okairól a 
mentesítésért felelős hatóságnak;

Or. en

Módosítás 6
Edit Herczog
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. megjegyzi az ügynökség átvitt 
előirányzatai terén az évek során tapasztalt 
javulást; külön megjegyzi, hogy 2010-ben 
a törlések aránya a 2009-es 19%-ról 11%-
ra csökkent; sürgeti azonban az 
ügynökséget, hogy a tevékenységeinek 
végrehajtását jellemző késedelmek 
elkerülésével tegyen további lépéseket a 
helyzet javítására;

4. megjegyzi az ügynökség átvitt 
előirányzatai terén az évek során tapasztalt 
javulást; külön megjegyzi, hogy 2010-ben 
a törlések aránya a 2009-es 19%-ról 11%-
ra csökkent; ösztönzi az ügynökséget, hogy 
tegyen további lépéseket a helyzet 
javítására;

Or. en

Módosítás 7
Edit Herczog

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. az ügynökség közlése alapján 
tudomásul veszi, hogy az IAS nyomon 
követte a korábbi ellenőrzések nyomán tett, 
még nyitott ajánlásokat; üdvözli konkrétan, 
hogy az IAS által tett korábbi ajánlások 
nyomon követésével kapcsolatban a belső 
ellenőr értékelése alapján valamennyi 
fontos ajánlást megfelelően végrehajtották 
és lezárták a számviteli rendszerek 
érvényesítéséve kapcsolatos ajánlás 
kivételével, amelyet annak részleges 
végrehajtása miatt „fontos” kategóriájúra 
minősítettek át; ezért felhívja az 
ügynökséget, hogy maradéktalanul hajtsa 
végre ezt az ajánlást is, és tájékoztassa a 
mentesítésért felelő hatóságot a megtett 
lépésekről;

10. az ügynökség közlése alapján 
tudomásul veszi, hogy az IAS nyomon 
követte a korábbi ellenőrzések nyomán tett, 
még nyitott ajánlásokat; üdvözli konkrétan, 
hogy az IAS által tett korábbi ajánlások 
nyomon követésével kapcsolatban a belső 
ellenőr értékelése alapján valamennyi 
fontos ajánlást megfelelően végrehajtották 
és lezárták a számviteli rendszerek 
érvényesítéséve kapcsolatos ajánlás 
kivételével, amelyet annak részleges 
végrehajtása miatt „fontos” kategóriájúra 
minősítettek át; felhívja az ügynökséget, 
hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős
hatóságot ezen ajánlás végrehajtásának 
előrehaladásáról és a megtett lépésekről;

Or. en
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Módosítás 8
Edit Herczog

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés – 1 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

ezért felhívja az ügynökséget, hogy 
sürgősen hajtsa végre ezt a két ajánlást, és
tájékoztassa a mentesítésért felelő
hatóságot a megtett lépésekről;

felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa 
a mentesítésért felelős hatóságot ezen 
ajánlások végrehajtásának 
előrehaladásáról és a megtett lépésekről;

Or. en


