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Pozměňovací návrh 1
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … uděluje řediteli Evropské agentury 
pro léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
agentury za rozpočtový rok 2010;

1. vyzývá agenturu, aby informovala 
orgán příslušný pro udělení absolutoria 
do 30. června 2012 o přijatých opatřeních 
a o provedených zlepšeních ve všech 
oblastech budících znepokojení, a rozhodl 
se odložit rozhodnutí o udělení 
absolutoria řediteli Evropské agentury pro 
léčiva za plnění rozpočtu agentury za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … uděluje řediteli Evropské agentury 
pro léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
agentury za rozpočtový rok 2010;

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 
absolutoria řediteli Evropské agentury pro 
léčiva za plnění rozpočtu agentury za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … řediteli Evropské agentury pro léčiva 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
za rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské agentury pro 
léčiva absolutorium za plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. …uzavření účtů Evropské agentury pro 
léčiva za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro léčiva za rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … uzavření účtů Evropské agentury pro 
léčiva za rozpočtový rok 2010;

1. odkládá uzavření účtů Evropské 
agentury pro léčiva za rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá agenturu a útvar interního 
auditu, aby okamžitě ověřily, zda byla 
všechna opatření uvedená ve zprávách o 
auditu, včetně toho, které se týká roku 
2010, v plném rozsahu provedena;

2. vyzývá agenturu a útvar interního 
auditu, aby okamžitě ověřily, zda byla 
všechna opatření uvedená ve zprávách o 
auditu, včetně toho, které se týká roku 
2010, v plném rozsahu provedena a 
informovaly o tom odpovídajícím 
způsobem orgán příslušný pro udělení 
absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je znepokojen tím, že správní rada 
agentury nikdy nezaslala akční plán, a 
trvá na jeho okamžitém poskytnutí;

3. bere na vědomí oznámení agentury, že
dne 15. prosince 2011 správní rada 
agentury schválila návrh, že v červnu 2012 
agentura předloží správní radě prováděcí 
opatření týkající se:
- vytvoření nové struktury a působnosti 
poradního výboru pro zadávání veřejných 
zakázek a uzavírání smluv,
- provádění víceletého plánu zadávání 
veřejných zakázek,
- stanovení odpovědnosti týkající se výše 
uvedeného;
důtklivě žádá, aby správní rada agentury 
zaslala orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria nejpozději do 30. června 2012 
akční plán;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je znepokojen tím, že správní rada
agentury nikdy nezaslala akční plán, a trvá 
na jeho okamžitém poskytnutí;

3. žádá správní radu agentury, aby zaslala 
orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria akční plán;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí nedostatky, které 
agentura má v systému validace 
pohledávek věřitelů, a to pokud jde o 
dodavatele v oblasti IT; vyzývá proto 
agenturu, aby tuto situaci urychleně řešila 
a podala orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria informace o přijatých 
opatřeních;

8. bere na vědomí nedostatky, které 
agentura má v systému validace 
pohledávek věřitelů, a to pokud jde o 
dodavatele v oblasti IT; bere na vědomí 
prohlášení agentury, že nedostatky, které 
zaznamenal Účetní dvůr, souvisely s 
pochybením osob a byly napraveny, že 
agentura posílila svou ex-ante provozní i 
finanční kontrolu faktur a že žádné další 
nedostatky nebyly zjištěny; vyzývá Účetní 
dvůr, aby tuto záležitost ověřil a podal o 
tom Parlamentu informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí nedostatky, které 
agentura má v systému validace 
pohledávek věřitelů, a to pokud jde o 
dodavatele v oblasti IT; vyzývá proto 
agenturu, aby tuto situaci urychleně řešila 
a podala orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria informace o přijatých 
opatřeních;

8. bere na vědomí nedostatky, které 
agentura má v systému validace 
pohledávek věřitelů, a to pokud jde o 
dodavatele v oblasti IT; vyzývá proto 
agenturu, aby tuto situaci řešila a podala 
orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
informace o přijatých opatřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen tím, že podle zprávy 
Účetního dvora opět došlo ke značnému 
přenosu prostředků, a to ve výši 17 600 
000 EUR v hlavě II (správní výdaje); 
upozorňuje, že tento stav ukazuje na 
zpoždění v provádění činností, které jsou 
financovány v rámci hlavy II rozpočtu 
agentury, a že agentura nedodržuje 
z tohoto důvodu zásadu ročního rozpočtu;

10. konstatuje, že podle zprávy Účetního 
dvora opět došlo ke značnému přenosu 
prostředků, a to ve výši 17 600 000 EUR v 
hlavě II (správní výdaje); upozorňuje, že 
tento stav ukazuje na zpoždění v provádění 
činností, které jsou financovány v rámci 
hlavy II rozpočtu agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se znepokojením bere na vědomí další 
připomínku Účetního dvora, že pouze 36 % 

11. bere na vědomí další připomínku 
Účetního dvora, že pouze 36 % prostředků 



PE483.611v01-00 8/22 AM\892964CS.doc

CS

prostředků přenesených do roku 2011 
odpovídá výdajům příštích období z roku 
2010, zatímco zbývajících 64 % 
přenesených částek se rozpočtového roku 
2010 netýkalo;

přenesených do roku 2011 odpovídá 
výdajům příštích období z roku 2010, 
zatímco zbývajících 64 % přenesených 
částek se rozpočtového roku 2010 
netýkalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. ze zprávy o rozpočtovém a finančním 
řízení agentury zjišťuje, že v roce 2010 
byly zrušeny prostředky v celkové výši      
9 074 296,49 EUR v porovnání se              
7 693 276,58 EUR v roce 2009; naléhavě 
agenturu žádá, aby okamžitě přijala 
opatření ke snížení objemu zrušených 
prostředků a přijala akční plán s 
konkrétními opatřeními a termíny na řešení 
tohoto přetrvávajícího problému;

13. ze zprávy o rozpočtovém a finančním 
řízení agentury zjišťuje, že v roce 2010 
byly zrušeny prostředky v celkové výši      
9 074 296,49 EUR v porovnání se              
7 693 276,58 EUR v roce 2009; bere na 
vědomí odpověď agentury, že míra 
zrušených výdajových položek je 
výsledkem přísného sledování skutečných 
příjmů a úprav výdajů; naléhavě agenturu 
žádá, aby okamžitě přijala opatření ke 
snížení objemu zrušených prostředků a 
přijala akční plán s konkrétními opatřeními 
– včetně těch, která jsou zaměřena na 
přísnější odhad příjmu z poplatků a lhůty 
jejich obdržení, – a termíny na řešení 
tohoto přetrvávajícího problému do         
30. června 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. ze zprávy o rozpočtovém a finančním 
řízení agentury zjišťuje, že v roce 2010 
byly zrušeny prostředky v celkové výši       
9 074 296,49 EUR v porovnání se             
7 693 276,58 EUR v roce 2009; naléhavě 
agenturu žádá, aby okamžitě přijala 
opatření ke snížení objemu zrušených 
prostředků a přijala akční plán s 
konkrétními opatřeními a termíny na řešení 
tohoto přetrvávajícího problému;

13. ze zprávy o rozpočtovém a finančním 
řízení agentury zjišťuje, že v roce 2010 
byly zrušeny prostředky v celkové výši      
9 074 296,49 EUR v porovnání se              
7 693 276,58 EUR v roce 2009; vyzývá 
agenturu, aby přijala opatření ke snížení 
objemu zrušených prostředků a přijala 
akční plán s konkrétními opatřeními a 
termíny na řešení tohoto přetrvávajícího 
problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá agenturu, aby zavedla 
systém odměn za služby poskytované 
vnitrostátními orgány členských států, a to 
na základě skutečných nákladů, které 
členským státům vznikly; vyzývá rovněž 
agenturu, aby urychleně podala orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
zprávu, jakmile bude tento systém 
zaveden; konstatuje v této souvislosti, že 
správní radě byl na jejím zasedání dne 10. 
prosince 2009 již předložen návrh nového 
systému plateb, ale ta jej nakonec odmítla;

16. vyzývá agenturu, aby zavedla systém 
odměn za služby poskytované 
vnitrostátními orgány členských států, a to 
na základě skutečných nákladů, které 
členským státům vznikly; vyzývá rovněž 
agenturu, aby urychleně podala orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
zprávu, jakmile bude tento systém 
zaveden; konstatuje v této souvislosti, že 
správní radě byl na jejím zasedání dne 10. 
prosince 2009 již předložen návrh nového 
systému plateb, ale ta jej nakonec odmítla;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že odmítnutím nového 
systému plateb správní rada přijímá a 
bere na sebe přímou odpovědnost za 
značná rizika, jakými jsou neplnění 
legislativních požadavků, potenciální 
finanční dopad současného systému 
odměn a poškození pověsti; není proto 
ochoten přijmout tento sporný postoj 
správní rady agentury a vyzývá ji, aby 
v souvislosti s výše uvedenými 
skutečnostmi přijala okamžitá opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že odmítnutím nového 
systému plateb správní rada přijímá a bere 
na sebe přímou odpovědnost za značná 
rizika, jakými jsou neplnění legislativních 
požadavků, potenciální finanční dopad 
současného systému odměn a poškození 
pověsti; není proto ochoten přijmout tento 
sporný postoj správní rady agentury a 
vyzývá ji, aby v souvislosti s výše 
uvedenými skutečnostmi přijala okamžitá 
opatření;

17. konstatuje, že odmítnutím nového 
systému plateb správní rada přijímá a bere 
na sebe přímou odpovědnost za značná 
rizika, jakými jsou neplnění legislativních 
požadavků, potenciální finanční dopad 
současného systému odměn a riziko 
poškození dobré pověsti; proto žádá 
správní radu agentury, aby v souvislosti s 
výše uvedenými skutečnostmi přijala 
opatření a podala o tom orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria do 
konce roku informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že odmítnutím nového 
systému plateb správní rada přijímá a bere 
na sebe přímou odpovědnost za značná 
rizika, jakými jsou neplnění legislativních 
požadavků, potenciální finanční dopad 
současného systému odměn a poškození 
pověsti; není proto ochoten přijmout tento 
sporný postoj správní rady agentury a 
vyzývá ji, aby v souvislosti s výše 
uvedenými skutečnostmi přijala okamžitá 
opatření;

17. konstatuje, že odmítnutím nového 
systému plateb správní rada přijímá a bere 
na sebe přímou odpovědnost za značná 
rizika, jakými jsou neplnění legislativních 
požadavků, potenciální finanční dopad 
současného systému odměn a poškození 
pověsti; není proto ochoten přijmout tento 
sporný postoj správní rady agentury a 
vyzývá ji, aby v souvislosti s výše 
uvedenými skutečnostmi přijala akční 
plán a aby informovala orgán příslušný 
pro udělení absolutoria do 30. června 
2012 o přijatých opatřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá rovněž agenturu, aby dovedla
do zdárného konce podepsání memoranda 
o porozumění o nezávislosti vědeckého 
hodnocení, pozměnila odpovídajícím
způsobem interní postupy a aktualizovala 
databázi expertů; vyzývá agenturu a útvar 
interního auditu, aby informovaly orgán 
příslušný pro udělení absolutoria, až bude 
agentura tato velmi důležitá doporučení 
skutečně provádět;

21. zdůrazňuje, že agentura potřebuje 
dovést do zdárného konce podepsání 
memoranda o porozumění o nezávislosti 
vědeckého hodnocení, pozměnit 
odpovídajícím způsobem interní postupy a 
aktualizovat databázi expertů; bere na 
vědomí odpověď agentury, že memoranda 
o porozumění týkající se nezávislosti 
vědeckého hodnocení byla podepsána v 
říjnu 2011 a že databáze odborníků byla 
aktualizována tak, aby umožňovala přímé 
odeslání elektronického formuláře 
prohlášení o zájmech do databáze; vyzývá 
agenturu, aby informovala orgán příslušný 
pro udělení absolutoria o stavu provádění 
těchto opatření do 30. června 2012; 
rovněž vyzývá útvar interního auditu, aby 
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informoval orgán příslušný pro udělení 
absolutoria, až bude agentura tato velmi 
důležitá doporučení skutečně provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá agenturu, aby podala zprávu o 
svém zapojení do organizace konferencí 
pořádaných soukromými organizacemi, 
jako např. organizací sdružující 
odborníky zabývající se regulatorními 
záležitostmi (TOPRA);

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá agenturu, aby poskytla orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
pokyny a kritéria posuzování pro řešení 
možných střetů zájmů u zaměstnanců;

23. naléhavě agenturu žádá, aby poskytla 
orgánu příslušnému pro udělení absolutoria
pokyny a kritéria posuzování pro řešení 
možných střetů zájmů u zaměstnanců, 
odborníků a členů správní rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá agenturu, aby poskytla orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
pokyny a kritéria posuzování pro řešení 
možných střetů zájmů u zaměstnanců;

23. bere na vědomí oznámení agentury, že 
dne 1. února 2012 přijala správní rada 
„Rozhodnutí o pravidlech týkajících se 
článků 11a a 13 služebního řádu pro 
nakládání s prohlášeními o zájmech 
zaměstnanců Evropské agentury pro 
léčiva“ a ředitel agentury „Rozhodnutí o 
pravidlech pro nakládání s prohlášeními o 
zájmech vyslaných národních odborníků, 
dalších odborníků, stážistů a dočasných 
pracovníků Evropské agentury pro 
léčiva“; žádá agenturu, aby poskytla 
orgánu příslušnému pro udělení absolutoria
informace o konkrétních opatřeních 
přijatých k provedení těchto rozhodnutí do 
30. června 2012, aby Parlament mohl 
posoudit konkrétní řešení možných střetů 
zájmů u všech kategorií uvedených v 
těchto dvou rozhodnutích;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. se znepokojením konstatuje, že i ve 
finančních okruzích existuje potenciální 
střet zájmů při zpracovávání plateb z 
důvodu nedostatečného oddělení úkolů a 
povinností; naléhavě proto žádá agenturu, 
aby toto velmi důležité riziko náležitě 
zohlednila a přijala okamžitá opatření k 
řešení uvedeného nedostatku;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. bere na vědomí, že bývalý ředitel 
agentury zaslal agentuře dne 28. prosince 
2010 dopis, v němž nastínil činnosti, 
kterým se chtěl věnovat na konci svého 
funkčního období; považuje první 
rozhodnutí ze dne 11. ledna 2011, které 
přijal předseda správní rady agentury s 
cílem schválit nové činnosti bývalého 
ředitele agentury, za porušení předpisů 
Unie o střetech zájmu, zejména pokud jde 
o hlavu II, článek 16 služebního řádu 
úředníků Evropských společenství;
připomíná, že podle hlavy II článku 11 a 
hlavy IV článku 91 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství se použije obdobný způsob 
ukončení pracovního poměru jako u 
dočasných zaměstnanců a smluvních 
zaměstnanců; považuje skutečnost, že 
správní rada přijala omezení týkající se 
budoucích činností bývalého ředitele dne 
17. března 2011 – teprve po silném 
protestu z řad veřejnosti – za jasný důkaz 
toho, že agentura zpočátku nepoužila 
služební řád správně, což vyvolává 
závažné otázky o uplatňování předpisů v 
agentuře obecně; žádá ředitele agentury, 
aby předložil podrobnou zprávu o 
uplatňování článku 16 služebního řádu v 
rámci agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Edit Herczog



AM\892964CS.doc 15/22 PE483.611v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. je vážně znepokojen tím, že agentura a 
její správní rada nedokázaly otázku střetu 
zájmů účinně řešit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. připomíná, že poté, co bývalý ředitel 
agentury získal zaměstnání u poradenské 
firmy, která poskytuje mj. poradenství 
farmaceutickým společnostem, a to téměř 
okamžitě po odchodu z agentury, vzbudila 
tato skutečnost u orgánu příslušného 
pro udělení absolutoria obavy, pokud jde 
o skutečnou nezávislost agentury, a 
znepokojil jej způsob, jakým správní rada 
agentury uplatňuje článek 16 služebního 
řádu; je dále znepokojen tvrzeními, že 
bývalý ředitel agentury založil svou vlastní 
poradenskou firmu v době, kdy ještě 
zastával svou funkci; vyzývá agenturu, 
aby poskytla orgánu příslušnému pro 
udělení absolutoria další informace o této 
záležitosti do 30. června 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. naléhavě žádá Účetní dvůr, aby 
dokončil a předložil svůj současný audit 
zaměřený na střet zájmů v agentuře, a 
poskytl tak Parlamentu objektivní 
posouzení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že mnoho odborníků nezveřejnilo svá 
prohlášení o zájmech a že při srovnání 
prohlášení o zájmech, která zveřejnily 
příslušné vnitrostátní agentury a evropská 
agentura, vycházejí v některých případech 
najevo značné rozdíly; dále vyjadřuje 
politování nad tím, že nejméně jeden člen 
správní rady agentury, rovněž náhradník 
ve Výboru pro humánní léčivé přípravky 
(CHMP), neuvedl, že v nedávné době 
zastával řídící funkci ve farmaceutické 
firmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vítá iniciativu agentury zveřejnit na 
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svých webových stránkách prohlášení o 
zájmech svých zaměstnanců, kteří 
zastávají řídící funkce, a odborníků, kteří 
se podílejí na hodnocení léčivých 
přípravků; se zájmem konstatuje, že na 
seznamu odborníků je také uvedena jejich 
úroveň rizika, pokud jde o střet zájmů;
domnívá se, že by se měla spolu s 
prohlášeními o zájmech zveřejnit také 
přinejmenším poslední pracovní místa –
profesionální zázemí – s cílem umožnit 
ověření prohlášení o zájmech a zjistit 
možné střety; vyzývá proto agenturu, aby 
poskytla Parlamentu informace o stavu 
provádění těchto opatření do 30. června 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. naléhavě agenturu žádá, aby 
prováděla kontrolu předložených 
prohlášení o zájmech, a také náhodnou 
podrobnou kontrolu, a aby zejména 
zavedla systém ověřování, v jehož rámci se 
budou prohlášení o zájmech porovnávat s 
údaji poskytnutými průmyslovým 
odvětvím a příslušnými vnitrostátními 
agenturami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. je však znepokojen přístupem 
agentury ke kontrole prohlášení o 
zájmech, jenž je založen především na 
důvěře, nikoli na ověřování; zejména je 
znepokojen tím, že při srovnání  
prohlášení odborníků o zájmech, jež byla 
zveřejněna příslušnou vnitrostátní   
agenturou a evropskou agenturou, 
vycházejí v některých případech najevo 
značné rozdíly; vyzývá proto agenturu, 
aby zavedla skutečný mechanismus 
umožňující řádnou kontrolu prohlášení o 
zájmech, které agentura obdržela, a aby o 
tom informovala orgán příslušný 
pro udělení absolutoria do 30. června 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. naléhavě agenturu žádá, aby 
uplatňovala svůj střet zájmů i na svou 
správní radu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
provedl v agentuře audit jako součást 
přípravy zvláštní zprávy o řešení střetů 
zájmu v agenturách Unie; bere na základě 
informací Účetního dvora na vědomí, že 
výše uvedená zvláštní zpráva bude 
zveřejněna do konce června 2012; je toho 
názoru, že vzhledem k šíři kritických 
hlasů zpochybňujících záležitosti spojené 
se střetem zájmů v této agentuře by mělo 
být rozhodnutí o udělení absolutoria 
odloženo až do zveřejnění zvláštní zprávy, 
v níž budou zohledněna také zjištění 
Účetního dvora týkající se této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 25 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25e. domnívá se, že účelné řešení střetu 
zájmů má zásadní význam pro udržení 
důvěry veřejnosti v práci agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen skutečností, že 
provedení sedmi z těchto „velmi 

28. konstatuje, že provedení sedmi z těchto 
doporučení se zpozdilo o více než 12 
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důležitých“ doporučení se zpozdilo o více 
než 12 měsíců; konstatuje, že tato 
doporučení se týkají

měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– dodržování článku 110 služebního řádu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– postupu náboru pracovníků; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– využívání databází; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– stanovení pravidel pro zařazování 
produktů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pokynů pro řešení potenciálních střetů 
zájmů u zaměstnanců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– postupů týkajících se zapojení expertů; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– oddělení úkolů a povinností ve 
finančních okruzích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 28 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě proto vyzývá agenturu, aby se 
urychleně zabývala nedostatky, které zjistil 
útvar interního auditu, a aby informovala 
orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
přijatých opatřeních;

vyzývá agenturu, aby se zabývala 
nedostatky, které zjistil útvar interního 
auditu, a aby informovala orgán příslušný 
pro udělení absolutoria o přijatých 
opatřeních;

Or. en


