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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy absolutorium z wykonania budżetu 
Agencji za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy absolutorium z wykonania budżetu 
Agencji za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2010;

Or. en
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Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza na podstawie rocznego 
sprawozdania finansowego, że pierwotny 
budżet Agencji na rok 2010 był dwukrotnie 
korygowany i że dokonano przeniesień; 
ubolewa nad brakiem informacji ze strony 
Agencji dotyczących przyczyny tych 
korekt; wzywa Agencję do naprawienia 
tej sytuacji i udzielenia organowi 
udzielającemu absolutorium informacji w 
tej sprawie;

2. stwierdza na podstawie rocznego 
sprawozdania finansowego, że pierwotny 
budżet Agencji na rok 2010 był dwukrotnie 
korygowany i że dokonano przeniesień; 
wzywa Agencję do przedłożenia organowi 
udzielającemu absolutorium informacji na 
temat powodów tych korekt;

Or. en

Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. dostrzega poprawę z biegiem lat w 
przenoszeniu środków przez Agencję; 
zauważa w szczególności, że udało się jej 
zmniejszyć odsetek anulowanych środków 
z 19% w 2009 r. do 11% w 2010 r.; wzywa 
jednak Agencję do dalszej poprawy 
sytuacji poprzez unikanie opóźnień w 
realizacji jej zadań;

4. dostrzega poprawę z biegiem lat w 
przenoszeniu środków przez Agencję; 
zauważa w szczególności, że udało się jej 
zmniejszyć odsetek anulowanych środków 
z 19% w 2009 r. do 11% w 2010 r.; 
zachęca Agencję do dalszej poprawy 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza na podstawie informacji 
Agencji, że IAS zbadała działania 
podejmowane w wyniku otwartych zaleceń 
z poprzednich audytów; ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje to, że w 
kontekście realizacji wcześniejszych 
zaleceń IAS audytor wewnętrzny ocenił, że 
wszystkie bardzo ważne zalecenia są 
odpowiednio realizowane i zakończone, z 
wyjątkiem zalecenia dotyczącego 
zatwierdzenia systemów rachunkowości, 
którego ranga została obniżona do 
„ważnego” ze względu na częściową 
realizację; wzywa zatem Agencję do pełnej 
realizacji tego zalecenia, a ponadto do
powiadomienia organu udzielającego 
absolutorium o podjętych działaniach;

10. stwierdza na podstawie informacji 
Agencji, że IAS zbadała działania 
podejmowane w wyniku otwartych zaleceń 
z poprzednich audytów; ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje to, że w 
kontekście realizacji wcześniejszych 
zaleceń IAS audytor wewnętrzny ocenił, że 
wszystkie bardzo ważne zalecenia są 
odpowiednio realizowane i zakończone, z 
wyjątkiem zalecenia dotyczącego 
zatwierdzenia systemów rachunkowości, 
którego ranga została obniżona do 
„ważnego” ze względu na częściową 
realizację; wzywa Agencję do 
powiadomienia organu udzielającego 
absolutorium o postępach w zakresie 
wdrażania tego zalecenia i o podjętych 
działaniach;

Or. en
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Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa w związku z tym Agencję do 
szybkiej realizacji tych dwóch zaleceń 
i powiadomienia organu udzielającego 
absolutorium o podjętych działaniach;

wzywa Agencję do powiadomienia organu 
udzielającego absolutorium o postępach w 
zakresie wdrażania tych zaleceń i o 
podjętych działaniach;

Or. en


