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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Agentury Společenství 
pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Agentury Společenství 
pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Agentury 
Společenství pro kontrolu rybolovu za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. z konečné účetní závěrky agentury za 
rok 2010 zjišťuje, že agentura přijala 
závazky odpovídající 98,3 % celkového 
příspěvku a vyplatila 85,6 % dostupných 
prostředků na platby (vyjma výdajů 
z jiných zdrojů); vyzývá agenturu, aby
poskytla orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria údaje o celkové míře plnění 
rozpočtu, pokud jde o závazky a platby;

2. z konečné účetní závěrky agentury za 
rok 2010 zjišťuje, že agentura přijala 
závazky odpovídající 98,3 % celkového 
příspěvku a vyplatila 85,6 % dostupných 
prostředků na platby (vyjma výdajů 
z jiných zdrojů); vítá, že agentura poskytla 
orgánu udělujícímu absolutorium ve své 
výroční zprávě za rok 2010 údaje 
o celkové míře plnění rozpočtu, pokud jde 
o závazky a platby

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. bere dále na vědomí, že podle zprávy 
útvaru interního auditu agentura 
automaticky přenesla z rozpočtového roku 
2010 do roku 2011 1 160 393 EUR
(závazky RAL) a 629 517,41 EUR (platby) 
a že neautomatické přenosy agentury 
dosáhly výše 530 875,59 EUR; lituje, že se
Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční 
účetní závěrky agentury za rozpočtový rok
2010 tuto informaci neuvádí;

3. bere dále na vědomí, že podle zprávy 
útvaru interního auditu agentura 
automaticky přenesla z rozpočtového roku 
2010 do roku 2011 1 160 393 EUR
(závazky RAL) a 629 517,41 EUR (platby) 
a že neautomatické přenosy agentury 
dosáhly výše 530 875,59 EUR; vybízí
Účetní dvůr, aby ve své zprávě o ověření 
roční účetní závěrky agentury za 
rozpočtový rok 2011 uváděl informace 
o přenesených prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. bere dále na vědomí, že podle zprávy 
útvaru interního auditu agentura 
automaticky přenesla z rozpočtového roku 
2010 do roku 2011 1 160 393 EUR 
(závazky RAL) a 629 517,41 EUR (platby) 
a že neautomatické přenosy agentury 
dosáhly výše 530 875,59 EUR; lituje, že se 
Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční 
účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 
2010 tuto informaci neuvádí;

3. bere dále na vědomí, že podle zprávy 
útvaru interního auditu agentura 
automaticky přenesla z rozpočtového roku 
2010 do roku 2011 1 160 393 EUR 
(závazky RAL) a 629 517,41 EUR (platby) 
a že neautomatické přenosy agentury 
dosáhly výše 530 875,59 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá agenturu, aby dodržovala zásadu 
ročního rozpočtu; konstatuje zejména, že 
část z prostředků na závazky se týkala 
výdajů na projekty prováděné v roce 2011;
lituje, že Účetní dvůr ve své zprávě 
o účetní závěrce agentury za rok 2010 
nedokázal poskytnout orgánu udělujícímu 
absolutorium o této otázce více 
podrobností;

4. žádá agenturu, aby dodržovala zásadu 
ročního rozpočtu; konstatuje zejména, že 
část z prostředků na závazky se týkala 
výdajů na služební cesty na počátku roku
2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá agenturu, aby dodržovala zásadu 
ročního rozpočtu; konstatuje zejména, že 
část z prostředků na závazky se týkala 
výdajů na projekty prováděné v roce 2011;
lituje, že Účetní dvůr ve své zprávě 
o účetní závěrce agentury za rok 2010 
nedokázal poskytnout orgánu udělujícímu 
absolutorium o této otázce více 
podrobností;

4. konstatuje, že část z prostředků na 
závazky se týkala výdajů na projekty 
prováděné v roce 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá nicméně agenturu, aby uvedla 6. vybízí agenturu, aby uvedla přístupová 
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přístupová práva pověřených schvalujících 
osob v systému ABAC do souladu 
s rozhodnutím o pověření;

práva pověřených schvalujících osob 
v systému ABAC do souladu 
s rozhodnutím o pověření;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá agenturu, aby urychleně přijala 
nezbytná opatření pro to, aby dokumentace 
k veřejné zakázce byla vždy řádně 
podepsaná a datovaná; konstatuje zejména, 
že Účetní dvůr na tento nedostatek 
v postupech agentury pro zadávání 
veřejných zakázek upozorňoval;

8. vítá, že agentura přijala nezbytná 
opatření pro to, aby dokumentace k veřejné 
zakázce byla vždy řádně podepsaná 
a datovaná; konstatuje zejména, že Účetní 
dvůr na tento nedostatek v postupech 
agentury pro zadávání veřejných zakázek 
upozorňoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá agenturu, aby urychleně přijala 
nezbytná opatření pro to, aby dokumentace 
k veřejné zakázce byla vždy řádně 
podepsaná a datovaná; konstatuje zejména, 
že Účetní dvůr na tento nedostatek 
v postupech agentury pro zadávání 
veřejných zakázek upozorňoval;

8. vyzývá agenturu, aby urychleně přijala 
nezbytná opatření pro to, aby dokumentace 
k veřejné zakázce byla vždy řádně 
podepsaná a datovaná; konstatuje zejména, 
že Účetní dvůr na tento nedostatek 
v postupech agentury pro zadávání 
veřejných zakázek upozorňoval;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá agenturu, aby zajistila 
transparentnost svých náborových postupů; 
konstatuje, že Účetní dvůr upozorňoval na 
nedostatky v této oblasti; zejména bere na 
vědomí, že při výběrových postupech 
nebyly předem stanoveny ani minimální 
výsledky, při jejich dosažení se pořádá 
pohovor s kandidátem, ani limity pro 
umístění na seznam rezerv;

9. žádá agenturu, aby zajistila 
transparentnost svých náborových postupů; 
konstatuje, že Účetní dvůr upozorňoval na 
nedostatky v této oblasti; zejména bere na 
vědomí, že při výběrových postupech 
nebyly předem stanoveny ani minimální 
výsledky, při jejich dosažení se pořádá 
pohovor s kandidátem, ani limity pro 
umístění na seznam rezerv; vítá, že 
doporučení Účetního dvora byla mezitím 
uplatněna a limity byly upraveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá agenturu, aby zajistila 
transparentnost svých náborových postupů; 
konstatuje, že Účetní dvůr upozorňoval na 
nedostatky v této oblasti; zejména bere na 
vědomí, že při výběrových postupech 
nebyly předem stanoveny ani minimální 
výsledky, při jejich dosažení se pořádá 
pohovor s kandidátem, ani limity pro 
umístění na seznam rezerv;

9. vyzývá agenturu, aby zvýšila 
transparentnost svých náborových postupů;
konstatuje, že Účetní dvůr upozorňoval na 
nedostatky v této oblasti; zejména bere na 
vědomí, že při výběrových postupech 
nebyly předem stanoveny ani minimální 
výsledky, při jejich dosažení se pořádá 
pohovor s kandidátem, ani limity pro 
umístění na seznam rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzval agenturu, aby zvážila zavedení 
Ganttova diagramu do programů 
jednotlivých provozních činností, aby bylo 
možné přehlednou formou uvádět dobu, 
kterou každý z pracovníků stráví na 
určitém projektu, a podporovat přístup 
orientovaný na výsledky; žádá proto 
agenturu, aby informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria o pokroku 
v této věci;

13. opakuje svou výzvu, aby agentura
zvážila zavedení Ganttova diagramu do 
programů jednotlivých provozních 
činností, aby bylo možné přehlednou 
formou uvádět dobu, kterou každý 
z pracovníků stráví na určitém projektu, 
a podporovat přístup orientovaný na 
výsledky; uznává, nicméně, že agentura 
poskytla orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria graf obsahující požadované 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá iniciativu útvaru vnitřního 
auditu agentury, který připravil interní 
vzdělávací kurz a uspořádal nezbytná 
školení týkající etiky a bezúhonnosti 
v agentuře; zejména vítá, že vzdělávání se 
musí povinně zúčastnit všichni 
zaměstnanci; tím se zvýší povědomí 
o etických a organizačních hodnotách, 
zejména o etickém jednání, zamezení 
střetu zájmu, předcházení podvodům 
a oznamování nesrovnalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh usnesení
Bod 17 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá v této souvislosti agenturu, aby
přijala nezbytná opatření v těchto 
oblastech;

17. vítá v této souvislosti, že agentura
přijala nezbytná opatření v těchto 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá v této souvislosti agenturu, aby 
přijala nezbytná opatření v těchto 
oblastech:

17. vyzývá agenturu, aby přijala nezbytná 
opatření v těchto oblastech:

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 17 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje, že agentura oznámila, že 
provedla dvě velmi významná doporučení 
IAS (úprava přístupových práv do systému 
ABAC pro pověřené schvalující osoby 
a vypracování a realizace postupu pro 
zpracování výjimek a vytvoření ústředního 
registru výjimek) a že přijatá opatření nyní 
posuzuje IAS; vyzývá nicméně agenturu, 
aby urychleně podala orgánu příslušnému 

konstatuje, že agentura oznámila, že 
provedla dvě velmi významná doporučení 
IAS (úprava přístupových práv do systému 
ABAC pro pověřené schvalující osoby 
a vypracování a realizace postupu pro 
zpracování výjimek a vytvoření ústředního 
registru výjimek) a že přijatá opatření IAS
již uzavřel;
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pro udělení absolutoria informace 
o přijatých opatřeních a dosažených 
výsledcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje, že agentura oznámila, že 
provedla dvě velmi významná doporučení 
IAS (úprava přístupových práv do systému 
ABAC pro pověřené schvalující osoby 
a vypracování a realizace postupu pro 
zpracování výjimek a vytvoření ústředního 
registru výjimek) a že přijatá opatření nyní 
posuzuje IAS; vyzývá nicméně agenturu, 
aby urychleně podala orgánu příslušnému 
pro udělení absolutoria informace 
o přijatých opatřeních a dosažených 
výsledcích;

konstatuje, že agentura oznámila, že 
provedla dvě velmi významná doporučení 
IAS (úprava přístupových práv do systému 
ABAC pro pověřené schvalující osoby 
a vypracování a realizace postupu pro 
zpracování výjimek a vytvoření ústředního 
registru výjimek) a že přijatá opatření nyní 
posuzuje IAS; vyzývá nicméně agenturu, 
aby podala orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria informace o přijatých 
opatřeních a dosažených výsledcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 18 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá agenturu, aby neprodleně přijala 
opatření v níže uvedených oblastech a aby 
o přijatých opatřeních informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria:

18. vítá, že agentura neprodleně přijala 
opatření v níže uvedených oblastech,
a žádá ji, aby o přijatých opatřeních 
informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria:

Or. en



PE483.616v01-00 12/12 AM\892969CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 18 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá agenturu, aby neprodleně přijala 
opatření v níže uvedených oblastech a aby 
o přijatých opatřeních informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria:

18. vyzývá agenturu, aby neprodleně přijala 
opatření v níže uvedených oblastech a aby 
o přijatých opatřeních informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria:

Or. en


