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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska
arbetsmiljöbyrån avseende genomförandet 
av byråns budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska 
arbetsmiljöbyrån avseende genomförandet 
av byråns budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner 
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 
2010.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner 
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 
2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar från 
årsredovisningen att byråns ursprungliga 
budget för 2010 ändrats två gånger och att 
överföringar skett. Parlamentet beklagar 
att det inte föreligger någon information 
från byrån om orsakerna till dessa 
ändringar. Byrån uppmanas att rätta till 
situationen och informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om
detta.

2. Europaparlamentet konstaterar från 
årsredovisningen att byråns ursprungliga 
budget för 2010 ändrats två gånger och att 
överföringar skett. Byrån uppmanas att ge
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
information om skälen till dessa 
förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 6
Edit Herczog
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar en förbättring 
av byråns anslagsöverföringar från år till 
år. Parlamentet noterar särskilt att byrån 
2010 minskade andelen förfallna anslag till 
11 procent från 19 procent 2009. Byrån
uppmanas dock att förbättra situationen 
ytterligare genom att undvika förseningar 
i genomförandet av sin verksamhet.

4. Europaparlamentet noterar en förbättring 
av byråns anslagsöverföringar från år till 
år. Parlamentet noterar särskilt att byrån 
2010 minskade andelen förfallna anslag till 
11 procent från 19 procent 2009. Byrån
uppmuntras att förbättra situationen 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar från 
byrån att interrevisionstjänsten gjorde en 
uppföljning av återstående 
rekommendationer från tidigare revisioner.
Parlamentet välkomnar i synnerhet att 
internrevisorn gjorde bedömningen, när det 
gäller uppföljningen av tidigare 
rekommendationer från 
internrevisionstjänsten, att alla ”mycket 
viktiga” rekommendationer genomförts 
och avslutats utom den som avser 
validering av bokföringssystemet, som 
sänktes till ”viktig” på grund av den delvis 
genomförts. Byrån uppmanas därför att
fullt ut genomföra denna 
rekommendation och att informera den 
ansvarsbefriande myndigheten om vidtagna 
åtgärder.

10. Europaparlamentet konstaterar från 
byrån att interrevisionstjänsten gjorde en 
uppföljning av återstående 
rekommendationer från tidigare revisioner.
Parlamentet välkomnar i synnerhet att 
internrevisorn gjorde bedömningen, när det 
gäller uppföljningen av tidigare 
rekommendationer från 
internrevisionstjänsten, att alla ”mycket 
viktiga” rekommendationer genomförts 
och avslutats utom den som avser 
validering av bokföringssystemet, som 
sänktes till ”viktig” på grund av den delvis 
genomförts. Byrån uppmanas att informera 
den ansvarsbefriande myndigheten om
framstegen i genomförandet av denna 
rekommendation och om vidtagna 
åtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 8
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 11 – stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Byrån uppmanas därför att fullt ut 
genomföra dessa två rekommendationer 
och att informera den ansvarsbefriande 
myndigheten om vidtagna åtgärder.

Byrån uppmanas att informera den 
ansvarsbefriande myndigheten om
framstegen i genomförandet av dessa 
rekommendationer och om vidtagna 
åtgärder

Or. en


