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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Vertaalbureau 
voor de organen van de Europese Unie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het 
Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Vertaalbureau 
voor de organen van de Europese Unie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het 
Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en
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Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het volume aan 
vertalingen in 2010 het grootst was sinds 
de instelling van het Vertaalbureau en 
een toename van 20,1% van het aantal 
vertaalde bladzijden vertegenwoordigde;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert eraan dat volgens artikel 13 
van Verordening (EG) nr. 2965/94 
betreffende de oprichting van het 
Vertaalbureau, de inkomsten en uitgaven in 
de begroting van het Vertaalbureau in 
evenwicht moeten zijn; stelt vast dat voor 
het begrotingsjaar 2010 het opgelopen 
overschot van het bureau van 2009 
24 000 000 EUR bedroeg; neemt er 
evenwel kennis van dat voornamelijk door 

3. herinnert eraan dat volgens artikel 13 
van Verordening (EG) nr. 2965/94 
betreffende de oprichting van het 
Vertaalbureau, de inkomsten en uitgaven in 
de begroting van het Vertaalbureau in 
evenwicht moeten zijn; stelt vast dat voor 
het begrotingsjaar 2010 het opgelopen 
overschot van het bureau van 2009 
24 000 000 EUR bedroeg; neemt er 
evenwel kennis van dat voornamelijk door 
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de overdracht van middelen naar de 
pensioenregeling van de Unie en de 
terugbetaling aan zijn klanten, het 
Vertaalbureau erin is geslaagd het 
voornoemde overschot te beperken tot 
9 200 000 EUR;

de overdracht van middelen naar de 
pensioenregeling van de Unie en de 
terugbetaling aan zijn klanten, het 
Vertaalbureau erin is geslaagd het 
voornoemde overschot te beperken tot 
9 200 000 EUR; bevestigt ten aanzien van 
het Vertaalbureau bovendien dat de raad 
van bestuur in 2011 besloot dit bedrag van 
9 200 000 EUR te gebruiken voor het 
aanleggen van een reserve voor 
uitzonderlijke investeringen (4 300 000 
EUR) en van een reserve voor 
prijsstabilisering (EUR 4 900 000);

Or. en

Amendement 7
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat de definitieve 
jaarrekening voor het begrotingsjaar 2010 
niet openbaar is gemaakt op de website van 
het Vertaalbureau; verzoekt het 
Vertaalbureau hier met spoed 
verandering in te brengen;

6. is er verheugd over dat naar aanleiding 
van het verzoek van de kwijtingsautoriteit 
de definitieve jaarrekening voor het 
begrotingsjaar 2010 openbaar is gemaakt 
op de website van het Vertaalbureau; 

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat de definitieve 
jaarrekening voor het begrotingsjaar 2010 
niet openbaar is gemaakt op de website van 
het Vertaalbureau; verzoekt het 
Vertaalbureau hier met spoed verandering 
in te brengen;

6. constateert dat de definitieve 
jaarrekening voor het begrotingsjaar 2010 
niet openbaar is gemaakt op de website van 
het Vertaalbureau; verzoekt het 
Vertaalbureau de definitieve jaarrekening 
voor het begrotingsjaar 2010 op zijn 
website openbaar te maken;
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Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt het Vertaalbureau zorg te 
dragen voor naleving van artikel 60 van 
het Financieel Reglement door 
financieringsbesluiten vast te stellen voor 
operationele uitgaven; vraagt het 
Vertaalbureau met name een betere 
controle in te stellen in het proces van 
aanbestedingsplanning;

7. verzoekt het Vertaalbureau de 
kwijtingsautoriteit informatie te 
verstrekken over de vraag hoe het voor 
naleving van artikel 60 van het Financieel 
Reglement zorgt; spoort het Vertaalbureau 
aan om een betere controle in te stellen in 
het proces van aanbestedingsplanning;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat, gegeven het feit dat 8 
medewerkers met hogere punten niet zijn 
gepromoveerd terwijl enkele andere 
medewerkers van dezelfde rang zijn 
gepromoveerd, artikel 45 van het Statuut 
niet is gerespecteerd, aangezien 
aanvullende discretionaire onderdelen 
nota bene waren opgenomen in het 
uiteindelijke besluit promotie toe te 
kennen; verzoekt het Vertaalbureau
derhalve de kwijtingsautoriteit in kennis te 
stellen hoe het Vertaalbureau de situatie 
in dit verband heeft verbeterd;

10. verzoekt het Vertaalbureau de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 
zijn besluiten om personeelsleden te 
bevorderen met inachtneming van artikel 
45 van het Statuut;

Or. en

Amendement 11
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat, gegeven het feit dat 8 
medewerkers met hogere punten niet zijn 
gepromoveerd terwijl enkele andere 
medewerkers van dezelfde rang zijn 
gepromoveerd, artikel 45 van het Statuut 
niet is gerespecteerd, aangezien 
aanvullende discretionaire onderdelen nota 
bene waren opgenomen in het uiteindelijke 
besluit promotie toe te kennen; verzoekt 
het Vertaalbureau derhalve de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen hoe 
het Vertaalbureau de situatie in dit 
verband heeft verbeterd;

10. erkent dat, gegeven het feit dat 8 
medewerkers met hogere punten niet zijn 
gepromoveerd terwijl enkele andere 
medewerkers van dezelfde rang zijn 
gepromoveerd, artikel 45 van het Statuut 
niet is gerespecteerd, aangezien 
aanvullende discretionaire onderdelen nota 
bene waren opgenomen in het uiteindelijke 
besluit promotie toe te kennen; neemt 
kennis van de verklaring van het 
Vertaalbureau dat de dienst Interne 
controle (IAS) erkende dat de "Besluiten 
over de loopbaan en bevordering van 
ambtenaren en tijdelijke personeelsleden" 
die door de Raad van bestuur op 7 
februari 2008 werden goedgekeurd ruimte 
voor interpretatie bieden en dat het 
Vertaalbureau naar aanleiding van de 
definitieve beoordeling door de Dienst
interne controle (IAS) van de "Uitvoering 
van de bevordering van personeel" die in 
september 2010 werd afgegeven zijn 
interpretatie aan die van de Dienst interne 
controle (IAS) aanpaste, terwijl afstand 
werd genomen van de bijkomende criteria 
die eerder voor de bevorderingen werden 
aangelegd;

Or. en

Amendement 12
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent opmerkingen uit het jaarlijkse 
activiteitenverslag van het Vertaalbureau 
dat gedurende het begrotingsjaar 2010 
circa 55% van het totale volume aan 
vertaalde pagina's is uitbesteed; neemt 
bovendien kennis van opmerkingen uit het 
verslag dat het Vertaalbureau stappen heeft 

15. erkent opmerkingen uit het jaarlijkse 
activiteitenverslag van het Vertaalbureau 
dat gedurende het begrotingsjaar 2010 
circa 55% van het totale volume aan 
vertaalde pagina's is uitbesteed; neemt 
bovendien kennis van opmerkingen uit het 
verslag dat het Vertaalbureau stappen heeft 
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ondernomen om het beheer van zijn 
vertaalwerkschema's in 2010 te verstevigen 
door de afdelingen vraagbeheer en 
freelancebeheer samen te voegen; erkent in 
het bijzonder dat een extern onderzoek is 
gestart naar de validiteit van de verhouding 
tussen werkzaamheden die intern worden 
uitgevoerd en uitbesteding; verzoekt het 
Vertaalbureau derhalve de 
kwijtingsautoriteit te zijner tijd in kennis 
te stellen van de resultaten van dit 
onderzoek;

ondernomen om het beheer van zijn 
vertaalwerkschema's in 2010 te verstevigen 
door de afdelingen vraagbeheer en 
freelancebeheer samen te voegen; erkent in 
het bijzonder dat een extern onderzoek 
naar de validiteit van de verhouding tussen 
werkzaamheden die intern worden 
uitgevoerd en uitbesteding is afgesloten en 
dat het door het Vertaalbureau 
gehanteerde berekeningsmode 
gevalideerd werd;

Or. en

Amendement 13
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is ingenomen met het streven van 
het Vertaalbureau naar verbetering van 
de kwaliteit van de vertalingen; 
onderstreept dat 17 terminologieprojecten 
vóór eind 2010 werden afgerond, 
waardoor de terminologiedatabank werd 
verbeterd; moedigt het Vertaalbureau aan 
cursussen voor zijn vertalers te 
organiseren die helpen om hun 
productiviteit te verbeteren;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij het Vertaalbureau op aan 
minimumeisen te stellen aan prognostische 
informatie en de samenwerking en 
uitwisseling van prognoses met 
geselecteerde klanten te versterken, om het 

17. moedigt het Vertaalbureau aan 
minimumeisen te stellen aan prognostische 
informatie en de samenwerking en 
uitwisseling van prognoses met 
geselecteerde klanten te versterken, om het 
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overschatten van uitgaven en 
prijsstellingen te vermijden;

overschatten van uitgaven en 
prijsstellingen te vermijden;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat 12 "zeer belangrijke" 
aanbevelingen van de dienst Interne 
controle (IAS) op 31 december 2010 nog 
open stonden; is bezorgd dat de 
tenuitvoerlegging van 7 van deze 
aanbevelingen vertraagd was; erkent met 
name dat deze vertragingen betrekking 
hebben op de volgende belangrijke 
kwesties:
– de kwaliteit van klantprognoses,
– de onthulling van de oefening in 2008,
– de beoordeling van het interne 
controlesysteem;
verzoekt het Vertaalbureau derhalve deze 
vertraging aan de kwijtingsautoriteit uit te 
leggen en met een oplossing voor de 
situatie te komen;

18. merkt op dat 12 "zeer belangrijke" 
aanbevelingen van de dienst Interne 
controle (IAS) op 31 december 2010 nog 
open stonden en dat de tenuitvoerlegging 
van 7 van deze aanbevelingen vertraagd 
was; verzoekt het Vertaalbureau deze 
vertraging aan de kwijtingsautoriteit uit te 
leggen en met een oplossing voor de 
situatie te komen;

Or. en

Amendement 16
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat van de 12 "zeer 
belangrijke" aanbevelingen van de IAS, het 
Vertaalbureau een zeer belangrijke
aanbeveling betreffende financiële 
verslaglegging heeft afgewezen; dringt er 
bij het Vertaalbureau op aan deze 

19. merkt op dat van de 12 "zeer 
belangrijke" aanbevelingen van de IAS, het 
Vertaalbureau de aanbeveling betreffende 
financiële verslaglegging heeft afgewezen 
verzoekt het Vertaalbureau de 
kwijtingsautoriteit de redenen voor dit 
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afwijzing aan de kwijtingsautoriteit uit te 
leggen;

besluit mede te delen;

Or. en


