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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorju Evropske agencije za 
varnost in zdravje pri delu glede 
izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu 
glede izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorju Evropske agencije za 
varnost in zdravje pri delu glede 
izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu 
glede izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu za 
proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu za proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu za 
proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
ugotavlja, da se je prvotni proračun 
agencije za leto 2010 dvakrat spremenil in 
da so bili opravljeni prenosi; obžaluje, da 
agencija ni posredovala informacij o 
razlogih za te spremembe; poziva 
agencijo, naj se ta situacija izboljša in 
obvesti organ za podelitev razrešnice o tej 
zadevi;

2. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
ugotavlja, da se je prvotni proračun 
agencije za leto 2010 dvakrat spremenil in 
da so bili opravljeni prenosi; poziva 
agencijo, naj organu za podelitev 
razrešnice zagotovi informacije o razlogih 
za te spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se je v preteklih letih 
prenos sredstev agencije izboljšal; zlasti 
ugotavlja, da je svojo stopnjo odpovedi 
zmanjšala z 19 % v letu 2009 na 11 % v 
letu 2010; poziva agencijo, naj si še naprej 
prizadeva izboljšati to situacijo in se 
izogiba zamudam pri izvajanju svojih 
dejavnosti;

4. ugotavlja, da se je v preteklih letih 
prenos sredstev agencije izboljšal; zlasti 
ugotavlja, da je svojo stopnjo odpovedi 
zmanjšala z 19 % v letu 2009 na 11 % v 
letu 2010; spodbuja agencijo, naj si še 
naprej prizadeva za izboljšanje razmer;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. glede na navedbe agencije ugotavlja, da 
je Služba za notranjo revizijo ponovno 
preučila priporočila iz preteklih revizij, ki 
še niso bila uresničena; je zlasti 
zadovoljen, da je v zvezi s ponovno 
preučitvijo prejšnjih priporočil Službe za 
notranjo revizijo notranji revizor ocenil, da 
so bila vsa zelo pomembna priporočila 
ustrezno uresničena in zaključena, razen 
priporočila v zvezi s potrjevanjem 
računovodskih sistemov, katerega status se 
je spremenil na "pomembno" zaradi delne 
uresničitve; zato poziva agencijo, naj v 
celoti uresniči to priporočilo in obvesti
organ za podelitev razrešnice o sprejetih 
ukrepih;

10. glede na navedbe agencije ugotavlja, da 
je Služba za notranjo revizijo ponovno 
preučila priporočila iz preteklih revizij, ki 
še niso bila uresničena; je zlasti 
zadovoljen, da je v zvezi s ponovno 
preučitvijo prejšnjih priporočil Službe za 
notranjo revizijo notranji revizor ocenil, da 
so bila vsa zelo pomembna priporočila 
ustrezno uresničena in zaključena, razen 
priporočila v zvezi s potrjevanjem 
računovodskih sistemov, katerega status se 
je spremenil na "pomembno" zaradi delne 
uresničitve; poziva agencijo, naj organ za 
podelitev razrešnice obvesti o napredku pri 
izvajanju tega priporočila in o sprejetih 
ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog



PE483.609v01-00 6/6 AM\892962SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

zato poziva agencijo, naj nemudoma 
uresniči ti dve priporočili ter obvesti organ 
za podelitev razrešnice o sprejetih ukrepih;

poziva agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice obvesti o napredku pri 
izvajanju teh priporočil in o sprejetih 
ukrepih;

Or. en


