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Pakeitimas 1
Monica Luisa Macovei

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūros direktoriui, kad Agentūros 
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros direktoriui, kad 
Agentūros 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 2
Edit Herczog

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūros direktoriui, kad Agentūros 
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros direktoriui, kad 
Agentūros 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 3
Monica Luisa Macovei

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

1. pritaria Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;
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Or. en

Pakeitimas 4
Edit Herczog

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

1. pritaria Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;

Or. en

Pakeitimas 5
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. nustato, kaip matyti iš metinių finansinių 
ataskaitų, kad pradinis Agentūros 2010 m. 
biudžetas du kartus taisytas ir atlikti 
perkėlimai; apgailestauja, kad Agentūra 
nepateikia informacijos apie šių 
pakeitimų priežastis; ragina Agentūrą šią 
padėtį ištaisyti ir biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją informuoti šiuo 
klausimu;

2. nustato, kaip matyti iš metinių finansinių 
ataskaitų, kad pradinis Agentūros 2010 m. 
biudžetas du kartus taisytas ir atlikti 
perkėlimai; ragina Agentūrą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
pranešti šių pakeitimų priežastis;

Or. en

Pakeitimas 6
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pažymi, kad per eilę metų pagerėjo 
Agentūros asignavimų perkėlimų į kitus 
metus padėtis; visų pirma pažymi, kad 
asignavimų atšaukimo lygis sumažėjo iki 
11 proc. 2010 m. nuo 19 proc. 2009 m.; vis 
dėlto ragina Agentūrą toliau gerinti padėtį 
ir stengtis neatidėlioti veiklos 
įgyvendinimo;

4. pažymi, kad per eilę metų pagerėjo 
Agentūros asignavimų perkėlimų į kitus 
metus padėtis; visų pirma pažymi, kad 
asignavimų atšaukimo lygis sumažėjo iki 
11 proc. 2010 m. nuo 19 proc. 2009 m.; 
skatina Agentūrą toliau gerinti padėtį;

Or. en

Pakeitimas 7
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, remdamasi Agentūros 
pateikta informacija, kad VAT ėmėsi 
tolesnių priemonių dėl dar neįgyvendintų 
ankstesnių auditų rekomendacijų; visų 
pirma pažymi, kad vidaus auditorius 
nustatė, kad visos ankstesnės labai svarbios 
VAT rekomendacijos yra tinkamai 
įgyvendintos, išskyrus vieną 
rekomendaciją dėl apskaitos sistemų 
patvirtinimo, kuri įgyvendinta iš dalies ir 
dabar priskiriama prie svarbių 
rekomendacijų; taigi ragina Agentūrą iki 
galo įgyvendinti taip pat ir šią 
rekomendaciją ir informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 
priemones, kurių ji ėmėsi;

10. pripažįsta, remdamasi Agentūros 
pateikta informacija, kad VAT ėmėsi 
tolesnių priemonių dėl dar neįgyvendintų 
ankstesnių auditų rekomendacijų; visų 
pirma pažymi, kad vidaus auditorius 
nustatė, kad visos ankstesnės labai svarbios 
VAT rekomendacijos yra tinkamai 
įgyvendintos, išskyrus vieną 
rekomendaciją dėl apskaitos sistemų 
patvirtinimo, kuri įgyvendinta iš dalies ir 
dabar priskiriama prie svarbių 
rekomendacijų; ragina Agentūrą informuoti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 
apie šios rekomendacijos įgyvendinimo 
pažangą ir priemones, kurių ji ėmėsi;

Or. en

Pakeitimas 8
Edit Herczog
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalies pirma pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

taigi ragina Agentūrą skubiai įgyvendinti 
šias dvi rekomendacijas ir informuoti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 
apie priemones, kurių ji ėmėsi;

ragina Agentūrą informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių 
rekomendacijų įgyvendinimo pažangą ir 
priemones, kurių ji ėmėsi;

Or. en


