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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser decharge for 
gennemførelsen af agenturets 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 
Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 1. godkender afslutningen af regnskaberne 
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Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved de Ydre 
Grænser for regnskabsåret 2010;

for Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser 
for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved de Ydre 
Grænser for regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser 
for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er bekymret over, at Revisionsretten har 
rapporteret om fremførsler siden 2006; 
bemærker især, at et beløb på 26.500.000 
euro for 2010, svarende til 28 % af det 
disponible budget, blev fremført til 2011, 
og at blot 12.000.000 euro af beløbet 
modsvares af periodiseringsbeløb;

5. er bekymret over, at Revisionsretten har 
rapporteret om fremførsler siden 2006; 
bemærker især, at et beløb på 26.500.000 
euro for 2010, svarende til 28 % af det 
disponible budget, blev fremført til 2011, 
og at blot 12.000.000 euro af beløbet 
modsvares af periodiseringsbeløb; 
bemærker, at dechargemyndigheden skal 
underrettes derom senest den 15. 
december 2012;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. påpeger endnu en gang, at et højt antal 
fremførsler og bortfald afspejler 
agenturets manglende evne til at forvalte 
en så omfattende budgetstigning; 
overvejer derfor, om ikke det ville være 
mere ansvarligt, hvis budgetmyndigheden 
i forbindelse med beslutninger om 
eventuelle forhøjelser af visse agenturers 
budget fremover var mere opmærksom på, 
hvor lang tid det tager at iværksætte nye 
aktiviteter; anmoder følgelig agenturet om 
at forelægge det mere detaljerede 
oplysninger om de fremtidige 
forpligtelsers gennemførlighed;

6. opfordrer budgetmyndigheden til i 
forbindelse med beslutninger om 
eventuelle forhøjelser af visse agenturers 
budget fremover at være mere opmærksom 
på, hvor lang tid det tager at iværksætte 
nye aktiviteter;

Or. en


