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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;    

1. verleent de directeur van het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
voor het begrotingsjaar 2010 …;

1. keurt de afsluiting van de rekeningen 
van het Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
voor het begrotingsjaar 2010 goed;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog
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Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
voor het begrotingsjaar 2010 …;

1. keurt de afsluiting van de rekeningen 
van het Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
voor het begrotingsjaar 2010 goed;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. concludeert uit de jaarrekening dat het 
oorspronkelijke budget voor 2010 van het 
Agentschap tweemaal is geamendeerd en 
dat er transfers hebben plaatsgevonden; 
betreurt het gebrek aan informatie van 
het Agentschap over de redenen van deze 
wijzigingen; roept het Agentschap op om 
de situatie te herstellen en de 
kwijtingsautoriteit hierover te informeren;

2. concludeert uit de jaarrekening dat het 
oorspronkelijke budget voor 2010 van het 
Agentschap tweemaal is geamendeerd en 
dat er transfers hebben plaatsgevonden; 
roept het Agentschap op om de 
kwijtingsautoriteit informatie over de 
redenen voor deze wijzigingen te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. ziet in de loop der jaren een verbetering 
van de overdracht van kredieten van het 
Agentschap; stelt in het bijzonder dat het 
Agentschap van 2009 op 2010 zijn 
annuleringsmarge terugbracht van 19% tot 
11%; roept het Agentschap niettemin op
om de situatie verder te verbeteren door 
uitstel bij het uitvoeren van zijn 
activiteiten te vermijden;

4. ziet in de loop der jaren een verbetering 
van de overdracht van kredieten van het 
Agentschap; stelt in het bijzonder dat het 
Agentschap van 2009 op 2010 zijn 
annuleringsmarge terugbracht van 19% tot 
11%; spoort het Agentschap aan om de 
situatie verder te verbeteren; 

Or. en
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Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. begrijpt van het Agentschap dat de 
dienst Interne Audit gevolg heeft gegeven 
aan de open aanbevelingen op grond van 
eerdere controles; verwelkomt met name 
dat de interne auditor met betrekking tot de 
uitvoering van eerdere aanbevelingen van 
de Afdeling Interne controle heeft 
vastgesteld dat alle zeer belangrijke 
aanbevelingen adequaat werden 
geïmplementeerd en afgesloten, met 
uitzondering van de aanbeveling die 
betrekking heeft op het valideren van 
boekhoudsystemen die vanwege 
gedeeltelijke implementatie werd 
gedegradeerd naar "belangrijk"; roept 
daarom het Agentschap op om ook deze 
aanbeveling volledig uit te voeren en de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de 
maatregelen terzake;

10. begrijpt van het Agentschap dat de 
dienst Interne Audit gevolg heeft gegeven 
aan de open aanbevelingen op grond van 
eerdere controles; verwelkomt met name 
dat de interne auditor met betrekking tot de 
uitvoering van eerdere aanbevelingen van 
de Afdeling Interne controle heeft 
vastgesteld dat alle zeer belangrijke 
aanbevelingen adequaat werden 
geïmplementeerd en afgesloten, met 
uitzondering van de aanbeveling die 
betrekking heeft op het valideren van 
boekhoudsystemen die vanwege 
gedeeltelijke implementatie werd 
gedegradeerd naar "belangrijk"; roept het 
Agentschap op om de kwijtingsautoriteit te 
informeren over de vorderingen bij de 
uitvoering van deze aanbeveling en over 
de genomen maatregelen;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

roept daarom het Agentschap op om deze 
twee aanbevelingen snel uit te voeren en
de kwijtingsautoriteit te informeren over de 
maatregelen terzake;

roept het Agentschap op om de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de
vorderingen bij de uitvoering van deze 
aanbevelingen en over de genomen 
maatregelen;

Or. en


