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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 
yrkesutbildningsstiftelsen avseende
genomförandet av stiftelsens budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
stiftelsens 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 
yrkesutbildningsstiftelsen avseende
genomförandet av stiftelsens budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
stiftelsens 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 

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
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yrkesutbildningsstiftelsen för 
budgetåret 2010.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att det i 
stiftelsens årsredovisning anges att 
unionens bidrag för 2010 uppgick till 
19 196 840,29 EUR. Parlamentet 
uppmanar därför stiftelsen och 
kommissionen att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om
det faktiska bidrag som beviljades 
stiftelsen för budgetåret 2010.

2. Europaparlamentet noterar att det i 
stiftelsens årsredovisning anges att 
unionens faktiska bidrag för 2010 uppgick 
till 19 196 840,29 EUR. Parlamentet 
noterar stiftelsens uttalande om att det 
faktiska bidrag som beviljades av unionen
för 2010 uppgick till 19 297 822 EUR, det 
vill säga 19 460 000 EUR minus 
162 178 EUR som utgör unionens bidrag i 
natura. Parlamentet noterar också på 
basis av stiftelsens uttalande att stiftelsen 
använde 19 196 840,29 EUR av det belopp 
som mottagits från unionen och betalade 
tillbaka det återstående beloppet på 
100 981,71 EUR till kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 6
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar från 
stiftelsens årsredovisning att dess budget 
för 2010 ändrades i november 2010. 
Parlamentet beklagar den bristande 
information stiftelsen lämnat för att 
förklara ändringen av den ursprungliga 
budgeten för 2010. Parlamentet uppmanar 
stiftelsen att åtgärda situationen och 
informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om denna fråga.

3. Europaparlamentet konstaterar från 
stiftelsens årsredovisning att dess budget 
för 2010 ändrades i november 2010. 
Parlamentet uppmanar stiftelsen att ge den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en 
förklaring till ändringen av den 
ursprungliga budgeten för 2010.

Or. en


