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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori 
tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri tegevdirektori tegevusele 
agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori 
tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri tegevdirektori tegevusele 
agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri 2010. aasta 

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
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raamatupidamiskontode sulgemisele; agentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab muret, et kontrollikoda on 
teatanud ülekandmistest alates 2006. 
aastast; juhib eriti tähelepanu sellele, et 
2010. aastal kanti 2011. aastasse üle 26 500 
000eurot, mis on 28% kasutada olnud 
eelarvest, kusjuures vaid 12 miljonit eurot 
sellest moodustasid viitvõlad;

5. väljendab muret, et kontrollikoda on 
teatanud ülekandmistest alates 2006. 
aastast; juhib eriti tähelepanu sellele, et 
2010. aastal kanti 2011. aastasse üle 26 500 
000eurot, mis on 28% kasutada olnud 
eelarvest, kusjuures vaid 12 miljonit eurot 
sellest moodustasid viitvõlad; esitatakse 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile hiljemalt 15. 
detsembriks 2012;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. juhib jälle tähelepanu sellele, et 
ülekandmiste ja tühistamiste suur hulk 
annab märku sellest, et agentuur ei ole 
võimeline nii suure eelarve kasvuga toime 
tulema; tõstatab küsimuse, kas ei oleks 
vastutustundlikum, kui eelarvepädevad 
institutsioonid pööraksid edaspidi 
agentuuri eelarve suurendamise otsuste 
tegemisel suuremat tähelepanu uute 
tegevuste rakendamiseks vajalikule ajale;
kutsub seetõttu agentuuri üles esitama 
Euroopa Parlamendile rohkem üksikasju 
tulevaste kohustuste täidetavuse kohta;

6. kutsub eelarvepädevaid institutsioone 
üles pöörama edaspidi agentuuri eelarve 
suurendamise otsuste tegemisel suuremat 
tähelepanu uute tegevuste rakendamiseks 
vajalikule ajale;

Or. en


