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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … ansvarsfrihet för
direktören för Europeiska polisbyrån 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … ansvarsfrihet för
direktören för Europeiska polisbyrån 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska polisbyrån 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska polisbyrån för budgetåret 2010.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska polisbyrån 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska polisbyrån för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att de 
slutliga räkenskaperna för budgetåret 2010 
inte har gjorts allmänt tillgängliga på 
byråns webbplats. Parlamentet anser att 
detta visar på en brist på transparens från 
byråns sida. Byrån uppmanas att 
omedelbart åtgärda detta.

3. Europaparlamentet välkomnar att de 
slutliga räkenskaperna för budgetåret 2010, 
på den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndighetens begäran, publicerades på 
byråns webbplats den 17 februari 2012. 
Parlamentet betonar dock att de slutliga 
räkenskaperna för budgetåret 2010 borde 
ha publicerats omedelbart efter att de 
antagits den 13 september 2011. Byrån 
uppmanas därför att göra så i framtiden 
för att öka transparensen.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet rekommenderar att 
byrån, för att främja transparensen, 
tillhandahåller en förteckning över 
styrelsemedlemmarna liksom direkt 
tillgång till byråns detaljerade budget, 
vilket bör inbegripa en förteckning över 
kontrakt och upphandlingsbeslut, och att 
detta offentliggörs på byråns webbplats, 
med undantag av de kontrakt för vilka ett 
offentliggörande skulle kunna medföra en 
säkerhetsrisk.

16. Europaparlamentet rekommenderar att 
byrån, för att främja transparensen, 
tillhandahåller en förteckning över 
styrelsemedlemmarna, vilken bör inbegripa 
deras namn, intresseförklaringar och 
meritförteckningar med uppgifter om 
deras arbetslivserfarenhet och 
akademiska bakgrund. Parlamentet 
noterar med tillfredsställelse att byråns 
upphandlingsverksamhet och den 
förteckning över entreprenörer som 
sammanställts för 2010 har offentliggjorts
på byråns webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, med tanke på hur 
Europeiska polisakademin och Europol 
kompletterar varandra och även med 
tanke på potentiella synergieffekter, att 
fram till mars 2013 utarbeta en 
omfattande konsekvensanalys av en 
möjlig sammanslagning av dessa två 
byråer, med en beskrivning av kostnader 
och fördelar. 
(Skäl: om man i samband med 
ansvarsfrihetsförfarandet tar upp frågan 
om en eventuell sammanslagning av två 
byråer är det lämpligt att samma text 
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införs i båda förslagen).

Or. en


