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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese 
Politiedienst kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Dienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Politiedienst kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Dienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese 
Politiedienst kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Dienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Politiedienst kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Dienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Politiedienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Politiedienst 
voor het begrotingsjaar 2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Politiedienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Politiedienst 
voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de definitieve rekeningen 
voor het financiële jaar 2010 niet
openbaar gemaakt zijn op de website van 
de Dienst; is van mening dat dit blijk geeft 
van een gebrek aan transparantie van de
zijde van de Dienst; dringt er bij de Dienst 
op aan om hier zo snel mogelijk 
verandering in te brengen;

3. is er verheugd over dat naar aanleiding 
van het verzoek van de kwijtingsautoriteit 
de definitieve rekeningen voor het
begrotingsjaar 2010 op 17 februari 2012
openbaar zijn gemaakt op de website van 
de Dienst; benadrukt evenwel dat de
definitieve rekeningen voor het 
begrotingsjaar 2010 onmiddellijk na hun 
goedkeuring op 13 september 2011 
openbaar hadden moeten worden 
gemaakt; verzoekt de Dienst bijgevolg dit 
in de toekomst te doen om de 
transparantie te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Dienst om in het belang 
van een grotere transparantie een lijst van 
de leden van zijn raad van bestuur te 
verstrekken alsook rechtstreeks inzicht te 
verlenen in zijn gedetailleerde begroting,
waarin een lijst moet zijn opgenomen van 
de beslissingen op het gebied van 
overeenkomsten en aankopen, en die
gepubliceerd moet worden op de website 
van de Dienst, met uitzondering van de 
contracten waarvan publicatie kan leiden 
tot een veiligheidsrisico;

16. verzoekt de Dienst om in het belang 
van een grotere transparantie een lijst van 
de leden van zijn raad van bestuur te 
verstrekken, die hun naam moet bevatten,
alsook hun belangenverklaring en hun 
curriculum vitae, met vermelding van hun 
beroepservaring en studies; stelt met 
tevredenheid vast dat de Dienst op zijn 
website een lijst met aanbestedingen en 
gesloten contracten voor 2010 heeft 
gepubliceerd;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie, gezien het 
feit dat de Europese Politieacademie en 
Europol elkaar aanvullen en er 
synergieën mogelijk zijn, voor maart 2013 
een alomvattende effectbeoordeling te 
verrichten van een mogelijke fusie van 
deze twee agentschappen, met vermelding 
van de kosten en baten hiervan.
(Motivering: als de kwijtingsautoriteit een 
mogelijke fusie van twee agentschappen 
overweegt, is het logisch dat dezelfde tekst 
in de beide ontwerpresoluties wordt 
opgenomen.)

Or. en
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