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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za proračunski nadzor

2011/2255(DEC)

7.3.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–7

Osnutek poročila
Monica Luisa Macovei
(PE473.997v01-00)

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za 
proračunsko leto 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))



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

SL

AM_Com_NonLegReport



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

SL

Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ….. razrešnico direktorju Evropskega 
policijskega urada glede izvrševanja 
proračuna urada za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
policijskega urada glede izvrševanja 
proračuna urada za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ….. razrešnico direktorju Evropskega 
policijskega urada glede izvrševanja 
proračuna urada za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
policijskega urada glede izvrševanja 
proračuna urada 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 Evropskega 
policijskega urada za proračunsko 
leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega policijskega urada 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 Evropskega 
policijskega urada za proračunsko 
leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega policijskega urada za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da letni računovodski izkazi 
za proračunsko leto 2010 niso bili
objavljeni na spletni strani urada; meni, da 
to kaže na pomanjkanje preglednosti v 
uradu; urad poziva, naj nujno odpravi to 
pomanjkljivost;

3. pozdravlja dejstvo, da so bili na zahtevo 
organa za podelitev razrešnice letni 
računovodski izkazi za proračunsko 
leto 2010 17. februarja 2012 objavljeni na 
spletnem mestu urada; kljub vsemu 
poudarja, da bi morali biti ti izkazi 
objavljeni takoj po sprejetju 
13. septembra 2011; zato urad poziva, naj 
jih v prihodnje objavlja pravočasno, da bo 
zagotovil preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uradu, naj zaradi spodbujanja 16. priporoča uradu, naj zaradi spodbujanja 
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preglednosti zagotovi seznam članov 
upravnega odbora in neposreden dostop do 
svojega podrobnega proračuna, ki mora 
vsebovati seznam pogodb in sklepov o 
dodelitvi javnih naročil, in ga objavi na 
svoji spletni strani, z izjemo tistih pogodb, 
za katere bi objava pomenila varnostno 
tveganje;

preglednosti zagotovi seznam članov 
upravnega odbora, ki mora vsebovati 
njihova imena, izjave o navzkrižju 
interesov in življenjepise s podatki o 
izobrazbi in delovnih izkušnjah; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je urad na 
svojem spletnem mestu objavil svoje 
dejavnosti v zvezi z javnimi naročili in 
seznam izvajalcev, s katerimi so bile 
sklenjene pogodbe za leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. glede na dejstvo, da se dejavnosti 
Evropske policijske akademije in 
Europola dopolnjujejo in da bi bilo 
mogoče ustvariti sinergije, poziva 
Komisijo, naj do marca 2013 opravi 
temeljito oceno učinkov morebitne 
združitve teh dveh agencij s poudarkom 
na stroških in koristih.
(Razlog: če se v postopku razrešnice 
zastavi vprašanje morebitne združitve dveh 
agencij, je treba isto besedilo vstaviti v oba 
predloga.)

Or. en


