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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropské nadace odborného 
vzdělávání absolutorium za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské nadace 
odborného vzdělávání absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropské nadace odborného 
vzdělávání absolutorium za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské nadace 
odborného vzdělávání absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské nadace 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
nadace odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské nadace 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
nadace odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že konečná účetní 
závěrka nadace uvádí, že příspěvek Unie 
nadaci pro rok 2010 činil 19 196 840,29 
EUR; vyzývá proto nadaci a Komisi, aby 
informovaly orgán příslušný k udělení 
absolutoria o skutečném příspěvku, který 
nadace získala pro rozpočtový rok 2010;

2. bere na vědomí, že konečná účetní 
závěrka nadace uvádí, že příspěvek Unie 
nadaci pro rok 2010 činil ve skutečnosti
19 196 840,29 EUR; na základě 
prohlášení nadace bere na vědomí, že 
skutečný příspěvek poskytnutý Unií 
dosáhl celkem 19 297 822 EUR, tzn. 
19 460 000 EUR před odpočtem částky 
162 178 EUR, která představuje věcný 
příspěvek Unie;  na základě informací 
nadace bere rovněž na vědomí, že 
z celkové získané částky, kterou poskytla 
Unie, použila nadace 19 196 840,29 EUR, 
přičemž zbývajících 100 981,71 EUR 
vrátila Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. z konečné účetní závěrky nadace 
vyvozuje, že její rozpočet na rok 2010 byl 
v listopadu 2010 pozměněn; vyjadřuje 
politováním nad nedostatkem informací, 
které nadace poskytla ohledně revize 
svého původního rozpočtu na rok 2010; 
vyzývá nadaci, aby napravila tuto situaci a 
podala v této věci orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria informace;

3. z konečné účetní závěrky nadace 
vyvozuje, že její rozpočet na rok 2010 byl 
v listopadu 2010 pozměněn; vyzývá 
nadaci, aby poskytla orgánu příslušnému 
k udělení absolutoria vysvětlení ohledně 
revize svého původního rozpočtu na rok 
2010

Or. en


