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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... ředitelce Překladatelského střediska 
pro instituce Evropské unie absolutorium 
za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje ředitelce Překladatelského 
střediska pro instituce Evropské unie 
absolutorium za plnění rozpočtu na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... ředitelce Překladatelského střediska 
pro instituce Evropské unie absolutorium 
za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje ředitelce Překladatelského 
střediska pro instituce Evropské unie 
absolutorium za plnění rozpočtu na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Překladatelského 
střediska pro instituce Evropské unie za 
rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů 
Překladatelského střediska pro instituce 
Evropské unie 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 Překladatelského 
střediska pro instituce Evropské unie za 
rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů 
Překladatelského střediska pro instituce 
Evropské unie za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že objem překladů 
byl v roce 2010 nejvyšší od založení 
překladatelského střediska, přičemž počet 
přeložených stran narostl o 20,1 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že podle článku 13 nařízení 
(ES) č. 2965/94, kterým se středisko 
zřizuje, musí být příjmy a výdaje rozpočtu 
střediska vyrovnané; konstatuje, že pro 
rozpočtový rok 2010 dosáhl kumulovaný 

3. připomíná, že podle článku 13 nařízení 
(ES) č. 2965/94, kterým se středisko 
zřizuje, musí být příjmy a výdaje rozpočtu 
střediska vyrovnané; konstatuje, že pro 
rozpočtový rok 2010 dosáhl kumulovaný 
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přebytek střediska z roku 2009 částky 
24 000 000 EUR; poznamenává nicméně, 
že se díky převodu prostředků do 
důchodového systému Unie a vrácení 
prostředků klientům podařilo středisku 
snížit výše uvedený přebytek na 
9 200 000 EUR;

přebytek střediska z roku 2009 částky 
24 000 000 EUR; poznamenává nicméně, 
že se díky převodu prostředků do 
důchodového systému Unie a vrácení 
prostředků klientům podařilo středisku 
snížit výše uvedený přebytek na 
9 200 000 EUR; zároveň bere z informací 
střediska na vědomí, že správní rada 
rozhodla v roce 2011 využít výše uvedenou 
částku 9 200 000 EUR na vytvoření 
rezervy pro výjimečné investice 
(4 300 000 EUR) a rezervy pro stabilizaci 
cen (4 900 000 EUR); 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2010 nebyla zveřejněna na 
internetových stránkách střediska; vyzývá 
středisko, aby tuto situaci co nejdříve 
napravilo;

6. vítá skutečnost, že po výzvě orgánu 
příslušného k udělení absolutoria byla 
účetní závěrka za rozpočtový rok 2010 
zveřejněna na internetových stránkách 
střediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2010 nebyla zveřejněna na 
internetových stránkách střediska; vyzývá 
středisko, aby tuto situaci co nejdříve 

6. konstatuje, že účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2010 nebyla zveřejněna na 
internetových stránkách střediska; vyzývá 
středisko, aby účetní závěrku za 
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napravilo; rozpočtový rok 2010 zveřejnilo na svých 
internetových stránkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá středisko, aby zajistilo
dodržování článku 60 finančního nařízení 
přijetím rozhodnutí o financování 
provozních výdajů; žádá středisko, aby 
především zavedlo důkladnější kontroly 
procesu plánování veřejných zakázek;

7. vyzývá středisko, aby informovalo 
orgán příslušný k udělení absolutoria o 
tom, jak míní zajistit dodržování článku 60 
finančního nařízení; vyzývá středisko, aby 
především zavedlo důkladnější kontroly 
procesu plánování veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, 
že 8 zaměstnanců s vyšším počtem bodů 
nebylo povýšeno, zatímco někteří jiní 
zaměstnanci ve stejné platové třídě 
povýšeni byli, nebyl respektován článek 45 
služebního řádu, neboť součástí 
konečného rozhodnutí o povýšení byly 
dodatečné diskreční prvky; vyzývá proto
středisko, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria informovalo tom, jakým 
způsobem středisko tuto situaci napravilo;

10. vyzývá středisko, aby orgán příslušný k 
udělení absolutoria informovalo o svém 
rozhodnutí s ohledem na povýšení 
zaměstnanců podle článku 45 služebního 
řádu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, 
že 8 zaměstnanců s vyšším počtem bodů 
nebylo povýšeno, zatímco někteří jiní 
zaměstnanci ve stejné platové třídě 
povýšeni byli, nebyl respektován článek 45 
služebního řádu, neboť součástí konečného 
rozhodnutí o povýšení byly dodatečné 
diskreční prvky; vyzývá proto středisko, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informovalo tom, jakým způsobem 
středisko tuto situaci napravilo;

10. bere na vědomí, že vzhledem k tomu, 
že 8 zaměstnanců s vyšším počtem bodů 
nebylo povýšeno, zatímco někteří jiní 
zaměstnanci ve stejné platové třídě 
povýšeni byli, nebyl respektován článek 45 
služebního řádu, neboť součástí konečného 
rozhodnutí o povýšení byly dodatečné 
diskreční prvky; bere na vědomí 
prohlášení střediska, že útvar interního 
auditu uznal, že „rozhodnutí o kariérním 
postupu a povýšení úředníků a dočasných 
zaměstnanců“, které správní rada přijala 
dne 7. února 2008, bylo předmětem 
výkladu, a že v návaznosti na finální 
hodnocení „provádění povyšování 
zaměstnanců“, které provedl útvar 
interního auditu a které vydal v září 2010, 
středisko přizpůsobilo svůj výklad tomu, 
který doporučil útvar interního auditu, a 
upustilo od dalších kritérií, které dříve 
aplikovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. na základě výroční zprávy o činnosti 
střediska konstatuje, že v průběhu 
rozpočtového roku 2010 bylo asi 55 % 
celkového počtu přeložených stránek 

15. na základě výroční zprávy o činnosti 
střediska konstatuje, že v průběhu 
rozpočtového roku 2010 bylo asi 55 % 
celkového počtu přeložených stránek 
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zadáno k externímu překladu; dále na 
základě vyjádření uvedených v této zprávě 
konstatuje, že středisko přijalo kroky ke 
konsolidaci řízení jeho překladatelské 
činnosti v roce 2010, a to spojením úseku 
pro řízení poptávky a úseku pro externí 
překlady; konstatuje především, že byla 
zahájena externí studie ohledně validace 
poměru mezi prací vykonanou v rámci 
střediska a externími překlady; vyzývá 
proto středisko, aby orgán příslušný k 
udělení absolutoria v patřičný čas 
informovalo o výsledcích této studie;

zadáno k externímu překladu; dále na 
základě vyjádření uvedených v této zprávě 
konstatuje, že středisko přijalo kroky ke 
konsolidaci řízení jeho překladatelské 
činnosti v roce 2010, a to spojením úseku 
pro řízení poptávky a úseku pro externí 
překlady; konstatuje především, že byla 
dokončena externí studie ohledně validace 
poměru mezi prací vykonanou v rámci 
střediska a externími překlady a že byl 
schválen výpočetní model, který středisko
používá;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. vítá úsilí střediska zlepšit kvalitu 
překladů; zdůrazňuje, že do konce roku 
2010 bylo dokončeno 17 terminologických 
projektů, které zdokonalily 
terminologickou databázi; podporuje 
vzdělávací akce pro překladatele, které 
organizuje středisko a jejichž účelem je 
zvýšení produktivity překladatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá středisko, aby 17. vyzývá středisko, aby uplatňovalo 
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uplatňovalo minimální požadavky pro 
informace používané při prognózách a aby 
posílilo spolupráci a výměnu informací s 
některými klienty v oblasti prognóz s cílem 
zabránit nadsazeným odhadům, pokud jde 
o výdaje a ceny;

minimální požadavky pro informace 
používané při prognózách a aby posílilo 
spolupráci a výměnu informací s některými 
klienty v oblasti prognóz s cílem zabránit 
nadsazeným odhadům, pokud jde o výdaje 
a ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 18 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že 12 „velmi důležitých“ 
doporučení útvaru interního auditu (IAS) 
nebylo k 31. prosinci 2010 stále 
realizováno; vyjadřuje politování nad tím, 
že u 7 z těchto doporučení došlo k
zpožděním; konstatuje, že se tato zpoždění 
týkají následujících důležitých otázek:
– kvality prognóz týkajících se klientů,
– zveřejnění plnění rozpočtu za rok 2008,
hodnocení systému interní kontroly;
vyzývá proto středisko, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria toto 
zpoždění vysvětlilo a uvedenou situaci 
napravilo;

18. konstatuje, že 12 „velmi důležitých“ 
doporučení útvaru interního auditu (IAS) 
nebylo k 31. prosinci 2010 stále 
realizováno a u 7 z těchto doporučení došlo 
ke zpožděním; vyzývá středisko, aby 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
toto zpoždění vysvětlilo a uvedenou situaci 
napravilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že z těchto 12 „velmi 
důležitých“ doporučení, která vydal útvar 
interního auditu, odmítlo středisko velmi 
důležité doporučení týkající se účetního 
výkaznictví; naléhavě proto středisko žádá, 
aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria toto odmítnutí vysvětlilo;

19. konstatuje, že z těchto 12 „velmi 
důležitých“ doporučení, která vydal útvar 
interního auditu, odmítlo středisko 
doporučení týkající se účetního 
výkaznictví; vyzývá středisko, aby 
informovalo orgán příslušný k udělení 
absolutoria o tom, jaké byly důvody 
odmítnutí tohoto rozhodnutí;

Or. en


