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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. … direktøren for Det Europæiske 
Politiakademi decharge for gennemførelsen 
af akademiets budget for regnskabsåret 
2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Politiakademi decharge for gennemførelsen 
af akademiets budget for regnskabsåret 
2010;

Or. en

Ændringsforslag 2
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. … direktøren for Det Europæiske 
Politiakademi decharge for gennemførelsen 
af akademiets budget for regnskabsåret 
2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Politiakademi decharge for gennemførelsen 
af akademiets budget for regnskabsåret 
2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. … afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Politiakademi for 
regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Politiakademi for 
regnskabsåret 2010;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. … afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Politiakademi for 
regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Politiakademi for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. noterer sig, at det endelige regnskab for 
regnskabsåret 2010 ikke er blevet
offentliggjort på akademiets websted; er af 
den opfattelse, at dette er tegn på 
manglende gennemsigtighed fra 
akademiets side; opfordrer akademiet til at 
udbedre dette så hurtigt som muligt;

3. glæder sig over, at det endelige regnskab 
for regnskabsåret 2010 på anmodning af 
dechargemyndigheden blev offentliggjort 
på akademiets websted den 17. februar 
2012; understreger imidlertid, at det 
endelige regnskab for regnskabsåret 2010 
burde have været offentliggjort 
umiddelbart efter, at det blev vedtaget den 
13. september 2011; opfordrer derfor
akademiet til at gøre dette i fremtiden med 
henblik på at fremme akademiets 
gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 6
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 16
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anbefaler, at akademiet - for at fremme 
gennemsigtighed - tilvejebringer en liste 
over bestyrelsesmedlemmerne samt en 
direkte adgang til akademiets detaljerede 
budget, der bør indeholde en liste over
kontrakt- og indkøbsbeslutninger og 
offentliggøres på akademiets hjemmeside 
med undtagelse af de kontrakter, hvis 
offentliggørelse kan indebære en 
sikkerhedsrisiko;

16. anbefaler, at akademiet - for at fremme 
gennemsigtighed - tilvejebringer en liste 
over bestyrelsesmedlemmerne, der bør 
indeholde deres navn, interesseerklæring 
og cv med deres erhvervserfaring og 
uddannelse; bemærker med tilfredshed, at 
akademiets indkøbsaktiviteter og liste over 
kontrakter indgået i 2010 er blevet 
offentliggjort på akademiets hjemmeside;

Or. en

Ændringsforslag 7
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. opfordrer - under hensyntagen til 
komplementariteten mellem Det 
Europæiske Politiakademi og Europol 
samt til de mulige synergier -
Kommissionen til at udarbejde en 
udtømmende konsekvensanalyse af en 
eventuel sammenlægning af disse to 
agenturer med en vurdering af 
ulemper og fordele indtil marts 2013;
(Begrundelse: Hvis meddelelsen af 
decharge giver anledning til en 
eventuel sammenlægning af to 
agenturer, er det hensigtsmæssigt at 
indføre den samme tekst i begge 
forslag.)

Or. en



PE483.614v01-00 6/6 AM\892967DA.doc

DA


