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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... ...dyrektorowi Centrum Tłumaczeń 
dla Organów Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Centrum 
Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu 
centrum za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... ...dyrektorowi Centrum Tłumaczeń 
dla Organów Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Centrum 
Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu 
centrum za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Centrum Tłumaczeń 
dla Organów Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Centrum 
Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 
za rok budżetowy 2010;
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Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Centrum Tłumaczeń 
dla Organów Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Centrum 
Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 
za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że w 2010 r. 
centrum przetłumaczyło największą liczbę 
stron od czasu jego utworzenia, co 
stanowi wzrost liczby przetłumaczonych 
stron o 20,1%,

Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że zgodnie z art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 2965/94 

3. przypomina, że zgodnie z art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 2965/94 
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ustanawiającego Centrum jego dochody i 
wydatki wykazane w budżecie muszą się 
równoważyć; odnotowuje, że w roku 
budżetowym 2010 nadwyżka Centrum
zgromadzona w 2009 r. wyniosła 24 000 
000 EUR; zwraca jednak uwagę, że 
głównie w drodze przesunięcia funduszy 
do systemu emerytalno-rentowego Unii 
oraz zwrotów dla klientów Centrum udało 
się zmniejszyć wspomnianą nadwyżkę do 9 
200 000 EUR;

ustanawiającego centrum jego dochody i 
wydatki wykazane w budżecie muszą się 
równoważyć; odnotowuje, że w roku 
budżetowym 2010 nadwyżka centrum
zgromadzona w 2009 r. wyniosła 24 000 
000 EUR; zwraca jednak uwagę, że 
głównie w drodze przesunięcia funduszy 
do systemu emerytalno-rentowego Unii 
oraz zwrotów dla klientów centrum udało 
się zmniejszyć wspomnianą nadwyżkę do 9 
200 000 EUR; uznaje ponadto informacje 
otrzymane od centrum, że w 2011 r. jego 
zarząd postanowił wykorzystać kwotę 9 
200 000 EUR do stworzenia rezerwy na 
nieprzewidziane inwestycje (4 300 000 
EUR), a także rezerwy na poczet 
stabilizacji cen (4 900 000 EUR);

Or. en

Poprawka 7
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje, że ostateczne sprawozdanie 
finansowe za rok budżetowy 2010 r. nie
zostało publicznie udostępnione na stronie 
internetowej Centrum; wzywa Centrum do 
pilnego zaradzenia tej sytuacji;

6. z zadowoleniem odnotowuje, że na 
skutek wniosku organu udzielającego 
absolutorium ostateczne sprawozdanie 
finansowe za rok budżetowy 2010 r. 
zostało publicznie udostępnione na stronie 
internetowej centrum;

Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje, że ostateczne sprawozdanie 
finansowe za rok budżetowy 2010 r. nie 
zostało publicznie udostępnione na stronie 
internetowej Centrum; wzywa Centrum do 
pilnego zaradzenia tej sytuacji;

6. odnotowuje, że ostateczne sprawozdanie 
finansowe za rok budżetowy 2010 r. nie 
zostało publicznie udostępnione na stronie 
internetowej centrum; wzywa centrum do 
opublikowania ostatecznego 
sprawozdania finansowego za rok 
budżetowy 2010 na jego stronie 
internetowej;

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Centrum do zapewnienia
zgodności z art. 60 rozporządzenia 
finansowego poprzez określenie decyzji o 
finansowaniu wydatków operacyjnych; w 
szczególności zwraca się do Centrum o 
ustanowienie silniejszych mechanizmów 
kontrolnych w procesie planowania 
zamówień;

7. wzywa centrum do przekazania 
organowi udzielającemu absolutorium 
informacji na temat sposobu zapewniania 
zgodności z art. 60 rozporządzenia 
finansowego; zachęca centrum do 
ustanowienia silniejszych mechanizmów 
kontrolnych w procesie planowania 
zamówień;

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje, że biorąc pod uwagę, iż 8 
pracowników o wyższej punktacji nie 
uzyskało awansu, podczas gdy inni 

10. wzywa centrum do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
decyzjach o przyznaniu awansów na mocy 
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pracownicy w tej samej grupie 
zaszeregowania awans uzyskali, 
naruszono art. 45 regulaminu 
pracowniczego, ponieważ faktycznie przy 
podejmowaniu ostatecznej decyzji o 
awansie kierowano się dodatkowymi 
aspektami uznaniowymi; wzywa zatem 
Centrum do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium o tym, w jaki 
sposób Centrum poprawiło sytuację w tym 
zakresie;

art. 45 regulaminu pracowniczego;

Or. en

Poprawka 11
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje, że biorąc pod uwagę, iż 8 
pracowników o wyższej punktacji nie 
uzyskało awansu, podczas gdy inni 
pracownicy w tej samej grupie 
zaszeregowania awans uzyskali, naruszono 
art. 45 regulaminu pracowniczego, 
ponieważ faktycznie przy podejmowaniu 
ostatecznej decyzji o awansie kierowano 
się dodatkowymi aspektami uznaniowymi; 
wzywa zatem Centrum do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o tym, w jaki sposób 
Centrum poprawiło sytuację w tym 
zakresie;

10. uznaje, że biorąc pod uwagę, iż 8 
pracowników o wyższej punktacji nie 
uzyskało awansu, podczas gdy inni 
pracownicy w tej samej grupie 
zaszeregowania awans uzyskali, naruszono 
art. 45 Regulaminu Pracowniczego, 
ponieważ faktycznie przy podejmowaniu 
ostatecznej decyzji o awansie kierowano 
się dodatkowymi aspektami uznaniowymi; 
przyjmuje do wiadomości oświadczenie 
centrum, że Służba Audytu Wewnętrznego 
(IAS) uznała, iż „Decyzje w sprawie 
kariery i awansu urzędników i 
pracowników tymczasowych” podjęte 
przez zarząd w dniu 7 lutego 2008 r. 
podlegały interpretacji oraz że w związku z 
oceną „Realizacji awansów 
pracowniczych” przez IAS wydaną we 
wrześniu 2010 centrum dostosowało swą 
interpretację do interpretacji IAS oraz 
zrezygnowało z dodatkowych kryteriów 
stosowanych wcześniej do awansów;

Or. en
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Poprawka 12
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości uwagi 
zawarte w rocznym sprawozdaniu z 
działalności Centrum dotyczące tego, że w 
roku budżetowym 2010 około 55% 
wszystkich stron zlecono do 
przetłumaczenia na zewnątrz; odnotowuje 
ponadto zawarte w tym sprawozdaniu 
uwagi dotyczące tego, że w 2010 r. 
Centrum podjęło kroki w celu 
skonsolidowania zarządzania przepływem 
tłumaczeń pisemnych poprzez połączenie 
działów zarządzania popytem i zarządzania 
pracą tłumaczy niezależnych; w 
szczególności przyjmuje do wiadomości, 
że rozpoczęto zewnętrzne badanie na temat 
stwierdzania prawidłowości proporcji 
między pracami wykonanymi wewnętrznie 
a zleceniami na zewnątrz; wzywa zatem 
Centrum do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium o wynikach 
tego badania w odpowiednim czasie;

15. przyjmuje do wiadomości uwagi 
zawarte w rocznym sprawozdaniu z 
działalności centrum dotyczące tego, że w 
roku budżetowym 2010 około 55% 
wszystkich stron zlecono do 
przetłumaczenia na zewnątrz; odnotowuje 
ponadto zawarte w tym sprawozdaniu 
uwagi dotyczące tego, że w 2010 r. 
centrum podjęło kroki w celu 
skonsolidowania zarządzania przepływem 
tłumaczeń pisemnych poprzez połączenie 
działów zarządzania popytem i zarządzania 
pracą tłumaczy niezależnych; w 
szczególności przyjmuje do wiadomości, 
że zrealizowano zewnętrzne badanie na 
temat stwierdzania prawidłowości 
proporcji między pracami wykonanymi 
wewnętrznie a zleceniami na zewnątrz oraz 
że model obliczeniowy stosowany przez 
centrum został zatwierdzony;

Or. en

Poprawka 13
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
centrum na rzecz poprawy jakości 
tłumaczeń; podkreśla fakt, że do końca 
2010 r. sfinalizowano 17 projektów z 
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dziedziny terminologii, które przyczyniły 
się do poprawy terminologicznej bazy 
danych; wspiera centrum w kwestii 
organizacji szkoleń dla tłumaczy, które 
owocują poprawą ich produktywności;

Or. en

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Centrum do stosowania 
minimalnych wymagań dotyczących 
prognozowania informacji i 
zintensyfikowania współpracy oraz 
wymiany informacji o prognozowaniu z 
wybranymi klientami, aby uniknąć 
przeszacowania wydatków i cen;

17. zachęca centrum do stosowania 
minimalnych wymagań dotyczących 
prognozowania informacji i 
zintensyfikowania współpracy oraz 
wymiany informacji o prognozowaniu z 
wybranymi klientami, aby uniknąć 
przeszacowania wydatków i cen;

Or. en

Poprawka 15
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w dniu 31 grudnia 
2010 r. nadal aktualnych było 12 „bardzo 
ważnych” zaleceń Służby Audytu 
Wewnętrznego (IAS); jest zaniepokojony,
że wykonanie 7 z tych zaleceń uległo 
opóźnieniu; zwraca w szczególności 
uwagę, że opóźnienia te dotyczą 
następujących istotnych kwestii:

- jakości prognoz dotyczących klientów,

18. zwraca uwagę, że w dniu 31 grudnia 
2010 r. nadal aktualnych było 12 „bardzo 
ważnych” zaleceń Służby Audytu 
Wewnętrznego (IAS) oraz że wykonanie 7 
z tych zaleceń uległo opóźnieniu; wzywa 
centrum do wyjaśnienia tego opóźnienia 
organowi udzielającemu absolutorium oraz 
zaradzenia tej sytuacji;
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- publikacja informacji o roku 
budżetowym 2008,
- oceny systemu kontroli wewnętrznej;
wzywa zatem Centrum do wyjaśnienia tego 
opóźnienia organowi udzielającemu 
absolutorium oraz zaradzenia tej sytuacji;

Or. en

Poprawka 16
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę, że spośród 12 „bardzo 
ważnych” zaleceń IAS Centrum odrzuciło 
bardzo ważne zalecenie dotyczące 
sprawozdawczości finansowej; wzywa
Centrum do wyjaśnienia tej sytuacji
organowi udzielającemu absolutorium;

19. zwraca uwagę, że spośród 12 „bardzo 
ważnych” zaleceń IAS centrum odrzuciło 
zalecenie dotyczące sprawozdawczości 
finansowej; wzywa centrum do 
poinformowania organu udzielającego
absolutorium o powodach tej decyzji;

Or. en


