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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейската 
полицейска служба във връзка с 
изпълнението на бюджета на Службата 
за финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
директора на Европейската полицейска 
служба във връзка с изпълнението на 
бюджета на Службата за финансовата 
2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейската 
полицейска служба във връзка с 
изпълнението на бюджета на Службата 
за финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
директора на Европейската полицейска 
служба във връзка с изпълнението на 
бюджета на Службата за финансовата 
2010 година;

Or. en

Изменение 3
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейската полицейска служба за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската полицейска служба за 
финансовата 2010 година;
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Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейската полицейска служба за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската полицейска служба за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 5
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва, че окончателните отчети 
за финансовата 2010 година не са
публикувани на интернет страницата на 
Службата; счита, че това е знак за 
липса на прозрачност от страна на 
Службата; призовава Службата
незабавно да вземе мерки за 
подобряване на положението;

3. приветства факта, че вследствие 
на искането на органа по 
освобождаване от отговорност 
окончателните отчети за финансовата 
2010 година бяха публикувани на
интернет страницата на Службата на 17 
февруари 2012 г.; въпреки това 
подчертава, че окончателните 
отчети за финансовата 2010 година 
трябваше да бъдат публикувани 
веднага след приемането им на 13 
септември 2013 г.; поради тази 
причина призовава Службата да прави 
това в бъдеще, за да насърчи 
прозрачността си;

Or. en
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Изменение 6
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. препоръчва на Службата, с цел 
насърчаване на прозрачността, да 
предостави списък на членовете на 
управителния си съвет и да осигури 
пряк достъп до подробния си бюджет, 
който следва да включва списък на 
нейните договори и решения за
възлагане на обществени поръчки и да 
се публикува на уебсайта на Службата, с 
изключение на договорите, чието 
публикуване би могло да застраши 
сигурността;

16. препоръчва на Службата, с цел 
насърчаване на прозрачността, да 
предостави списък на членовете на
управителния си съвет, който следва да 
включва тяхното име, декларация за 
интереси и автобиография с 
информация за техния професионален 
опит и образование; отбелязва със 
задоволство, че дейностите по
възлагане на обществени поръчки и
списъкът на изпълнителите на 
Службата, с които е сключен договор 
за 2010 г., бяха публикувани на
уебсайта на Службата;

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 19 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. като има предвид 
допълняемостта между Европейския 
полицейски колеж и Европол, както и 
потенциалното взаимодействие, 
призовава Комисията да изготви 
изчерпателна оценка на 
въздействието относно 
потенциалното сливане на тези две 
агенции, посочваща разходите и 
ползите, до март 2013 г.
(Обосновка: ако освобождаването от 
отговорност предвиди евентуално 
сливане на двете агенции, би трябвало 
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да се въведе същият текст и в двете 
предложения.)

Or. en


