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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ...  direktorici Prevajalskega centra za 
organe Evropske unije glede izvrševanja 
proračuna centra za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorici 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorici Prevajalskega centra za 
organe Evropske unije glede izvrševanja 
proračuna centra za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorici 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije za proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Prevajalskega centra za organe Evropske 
unije za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je bil obseg prevodov v letu 2010 
največji od ustanovitve prevajalskega 
centra, in sicer se je število prevajalskih 
strani povečalo za 20,1 %,

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da morajo biti v skladu s 
členom 13 Uredbe (ES) št. 2965/94 o 
ustanovitvi centra njegovi prihodki in 
odhodki, prikazani v proračunu, 
uravnoteženi; ugotavlja, da je v 

3. opozarja, da morajo biti v skladu s 
členom 13 Uredbe (ES) št. 2965/94 o 
ustanovitvi centra njegovi prihodki in 
odhodki, prikazani v proračunu, 
uravnoteženi; ugotavlja, da je v 
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proračunskem letu 2010 presežek centra, ki 
je nastal leta 2009, znašal 
24.000.000 EUR; vseeno ugotavlja, da je 
center zlasti s prenosom sredstev v 
pokojninski sklad in povračilom svojim 
naročnikom ta presežek zmanjšal na 
9.200.000 EUR;

proračunskem letu 2010 presežek centra, ki 
je nastal leta 2009, znašal 
24.000.000 EUR; vseeno ugotavlja, da je 
center zlasti s prenosom sredstev v 
pokojninski sklad in povračilom svojim 
naročnikom ta presežek zmanjšal na 
9.200.000 EUR; na podlagi podatkov 
centra ugotavlja, da je upravni odbor v 
letu 2011 sklenil teh 9.200.000 EUR 
porabiti za rezervo za izredne naložbe 
(4.300.000 EUR) in rezervo za 
stabilizacijo cen (4.900.000 EUR);

Or. en

Predlog spremembe 7
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da letni računovodski izkazi 
za proračunsko leto 2010 niso bili
objavljeni na spletnem mestu centra;
poziva center, naj to nepravilnost 
nemudoma odpravi;

6. pozdravlja dejstvo, da so bili na zahtevo 
organa za podelitev razrešnice letni 
računovodski izkazi za proračunsko 
leto 2010 objavljeni na spletnem mestu
centra;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da letni računovodski izkazi 
za proračunsko leto 2010 niso bili 
objavljeni na spletnem mestu centra; 
poziva center, naj to nepravilnost 
nemudoma odpravi;

6. ugotavlja, da letni računovodski izkazi 
za proračunsko leto 2010 niso bili 
objavljeni na spletnem mestu centra; 
poziva center, naj računovodske izkaze za 
proračunsko leto 2010 objavi na svojem 
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spletnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva center, naj zagotovi skladnost s 
členom 60 finančne uredbe s sprejemom 
sklepov o financiranju za odhodke iz 
poslovanja; center zlasti poziva, naj uvede 
strožji nadzor nad načrtovanjem javnih 
naročil;

7. poziva center, naj organu za podelitev 
razrešnice posreduje informacije o tem, 
kako zagotavlja skladnost s členom 60 
finančne uredbe; spodbuja center, naj 
uvede strožji nadzor nad načrtovanjem 
javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da center ni spoštoval 
člena 45 kadrovskih predpisov, saj osem 
uslužbencev z večjim številom točk ni 
napredovalo, nekateri drugi v istem 
razredu pa so, saj so bili v končni sklep o 
napredovanju vključeni dodatni 
diskrecijski elementi; zato poziva center, 
naj organ za podelitev razrešnice obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel, da bi to 
pomanjkljivost odpravil;

10. poziva center, naj organ za podelitev 
razrešnice obvesti o svojih sklepih o 
napredovanju ob spoštovanju člena 45 
kadrovskih predpisov;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da center ni spoštoval 
člena 45 kadrovskih predpisov, saj osem 
uslužbencev z večjim številom točk ni 
napredovalo, nekateri drugi v istem razredu 
pa so, saj so bili v končni sklep o 
napredovanju vključeni dodatni 
diskrecijski elementi; zato poziva center, 
naj organ za podelitev razrešnice obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel, da bi to 
pomanjkljivost odpravil;

10. ugotavlja, da center ni spoštoval 
člena 45 kadrovskih predpisov, saj osem 
uslužbencev z večjim številom točk ni 
napredovalo, nekateri drugi v istem razredu 
pa so, saj so bili v končni sklep o 
napredovanju vključeni dodatni 
diskrecijski elementi; je seznanjen z izjavo 
centra, da je služba za notranjo revizijo 
potrdila, da so bili sklepi o karieri in 
napredovanju uradnikov in začasnih 
uslužbencev, ki jih je upravni odbor 
sprejel 7. februarja 2008, predmet 
interpretacije in da je po tem, ko je služba 
za notranjo revizijo pripravila končno 
oceno dokumenta o izvajanju 
napredovanja uslužbencev, ki ga je sama 
izdala septembra 2010, center svojo 
razlago prilagodil razlagi službe za 
notranjo revizijo, dodatna merila, ki so se 
prej uporabljala za napredovanje, pa so 
bila opuščena;

Or. en

Predlog spremembe 12
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je seznanjen z ugotovitvami iz letnega 
poročila o dejavnostih centra, da je bilo v 
proračunskem letu 2010 približno 55 % 
vseh prevajalskih strani poslanih v zunanje 
prevajanje; poleg tega je seznanjen s 
pripombami iz omenjenega poročila, da je 

15. je seznanjen z ugotovitvami iz letnega 
poročila o dejavnostih centra, da je bilo v 
proračunskem letu 2010 približno 55 % 
vseh prevajalskih strani poslanih v zunanje 
prevajanje; poleg tega je seznanjen s 
pripombami iz omenjenega poročila, da je 
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center v letu 2010 sprejel ukrepe za 
konsolidacijo upravljanja delovnega poteka 
prevajanja z združitvijo oddelkov za 
upravljanje povpraševanja in zunanjih 
izvajalcev; še zlasti ugotavlja, da je bila 
naročena zunanja raziskava za preverjanje 
razmerja med internim delom in zunanjim 
izvajanjem; zato poziva center, naj organ 
za podelitev razrešnice pravočasno obvesti 
o ugotovitvah te raziskave;

center v letu 2010 sprejel ukrepe za 
konsolidacijo upravljanja delovnega poteka 
prevajanja z združitvijo oddelkov za 
upravljanje povpraševanja in zunanjih 
izvajalcev; še zlasti ugotavlja, da je bila 
zunanja raziskava za preverjanje razmerja 
med internim delom in zunanjim 
izvajanjem dokončana in da je bil model 
izračuna, ki ga uporablja center, potrjen;

Or. en

Predlog spremembe 13
Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. pozdravlja prizadevanja centra za 
izboljšanje kakovosti prevodov; poudarja 
dejstvo, da je bilo do izteka leta 2010 
dokončanih 17 terminoloških projektov, ki 
so izboljšali terminološko bazo; podpira 
center pri organizaciji usposabljanja za 
prevajalce, saj bo to prispevalo k njihovi 
produktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva center, naj upošteva minimalne 
zahteve za napovedi ter poglobi 
sodelovanje in izmenjavo podatkov o 
napovedih z izbranimi naročniki, da bi 

17. spodbuja center, naj upošteva 
minimalne zahteve za napovedi ter poglobi 
sodelovanje in izmenjavo podatkov o 
napovedih z izbranimi naročniki, da bi 
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preprečil precenjene napovedi odhodkov in 
previsoke cene;

preprečil precenjene napovedi odhodkov in 
previsoke cene;

Or. en

Predlog spremembe 15
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da 12 „zelo pomembnih“ 
priporočil službe za notranjo revizijo do 
31. decembra 2010 še ni bilo upoštevanih; 
je zaskrbljen, ker je bila uresničitev 
sedmih od teh priporočil odložena; 
ugotavlja, da so zamude nastale pri 
naslednjih pomembnih vprašanjih:
– kakovost napovedi strank,
– razkritje izvrševanja za leto 2008,
– ocena notranjih sistemov kontrole;
zato poziva center, naj organu za podelitev 
razrešnice pojasni to zamudo in odpravi 
pomanjkljivosti;

18. ugotavlja, da 12 „zelo pomembnih“ 
priporočil službe za notranjo revizijo do 
31. decembra 2010 še ni bilo upoštevanih 
in da je bila uresničitev sedmih od teh 
priporočil odložena; poziva center, naj 
organu za podelitev razrešnice pojasni to 
zamudo in odpravi pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da je center izmed 12 „zelo 
pomembnih“ priporočil službe za notranjo 
revizijo zavrnil priporočilo o finančnem 
poročanju; poziva center, naj razloge za 
zavrnitev pojasni organu za podelitev 

19. ugotavlja, da je center izmed 12 „zelo 
pomembnih“ priporočil službe za notranjo 
revizijo zavrnil priporočilo o finančnem 
poročanju; poziva center, naj razloge za to 
odločitev posreduje organu za podelitev 
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razrešnice; razrešnice;

Or. en


