
AM\892967CS.doc PE483.614v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

2011/2255(DEC)

7. 3. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 7

Návrh zprávy
Monica Luisa Macovei
(PE473.997v01-00)

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na 
rozpočtový rok 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))



PE483.614v01-00 2/5 AM\892967CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\892967CS.doc 3/5 PE483.614v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského policejního úřadu 
absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na 
rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského policejního 
úřadu absolutorium za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského policejního úřadu 
absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na 
rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského policejního 
úřadu absolutorium za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského policejního 
úřadu za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
policejního úřadu za rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského policejního 
úřadu za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
policejního úřadu za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2010 nebyla zveřejněna na 
webových stránkách úřadu; je toho názoru, 
že tato skutečnost je důkazem 
nedostatečné transparentnosti ze strany 
úřadu; vyzývá úřad, aby tuto situaci co 
nejdříve napravil;

3. vítá skutečnost, že po výzvě orgánu 
příslušného k udělení absolutoria byla 
účetní závěrka za rozpočtový rok 2010 dne 
17. února 2012 zveřejněna na 
internetových stránkách úřadu; zdůrazňuje 
však, že účetní závěrka za rozpočtový rok 
2010 měla být zveřejněna okamžitě poté, 
co byla dne 13. září 2011 schválena;
vyzývá proto úřad, aby v zájmu 
transparentnosti v budoucnu takto 
učinila;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje, aby úřad v zájmu podpory 16. doporučuje, aby úřad v zájmu podpory 
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transparentnosti zveřejnil seznam členů 
správní rady a poskytl přímý přístup 
k podrobným údajům o svém rozpočtu, 
a to včetně seznamu smluv a svých
rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek, 
a aby tyto údaje zveřejnil na svých 
internetových stránkách s výjimkou těch 
smluv, jejichž zveřejnění by mohlo 
představovat bezpečnostní riziko;

transparentnosti zveřejnil seznam členů 
správní rady, a to včetně jejich jmen, 
prohlášení o zájmech a životopisu, v němž 
budou uvedena jejich předchozí 
zaměstnání a dosažené vzdělání; s 
uspokojením bere na vědomí, že úřad
zveřejnil na svých internetových stránkách 
údaje o veřejných zakázkách, které byly 
podepsány v roce 2010, a seznam 
smluvních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. bera v úvahu doplňkovost Evropské 
policejní akademie a Europolu a také 
možné synergie, vyzývá Komisi, aby 
připravila komplexní hodnocení dopadu 
týkající se případného sloučení těchto 
dvou agentur s vyčíslením nákladů a 
přínosů do března 2013.
(Důvod: zmíní-li absolutorium případné 
sloučení dvou agentur, je vhodné, aby byl 
text začleněn do obou návrhů.)

Or. en


