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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for EF-
Fiskerikontrolagenturet decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for EF-
Fiskerikontrolagenturet 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 EF-
Fiskerikontrolagenturet decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for EF-
Fiskerikontrolagenturet 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 EF-
Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 
2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for EF-Fiskerikontrolagenturet for 
regnskabsåret 2010;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for EF-
Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 
2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for EF-Fiskerikontrolagenturet for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

2. konstaterer på baggrund af agenturets 
endelig årsregnskab for 2010, at agenturet 
afsatte 98,3 % af det ydede bidrag og 
udbetalte 85,6 % af de disponible 
betalingsbevillinger (eksklusive udgifter 
fra de andre indtægtskilder); opfordrer 
agenturet til at forsyne
dechargemyndigheden med oplysninger, 
der viser agenturets samlede 
budgetgennemførelsesgrad i form af 
forpligtelser og betalinger;

2. konstaterer på baggrund af agenturets 
endelig årsregnskab for 2010, at agenturet 
afsatte 98,3 % af det ydede bidrag og 
udbetalte 85,6 % af de disponible 
betalingsbevillinger (eksklusive udgifter 
fra de andre indtægtskilder); glæder sig 
over, at agenturet i sin årlige beretning 
2010 har forsynet dechargemyndigheden 
med oplysninger, der viser agenturets 
samlede budgetgennemførelsesgrad i form 
af forpligtelser og betalinger;

Or. en

Ændringsforslag 6
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til afgørelse Ændringsforslag

3. anerkender desuden på baggrund af 
beretningen fra IAS, at agenturets 
automatiske fremførsler af 
betalingsbevillinger til 2011 for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 1.160.393 
euro (uindfriede forpligtelser (RAL)) og 
629.517,41 euro (betalingsbevillinger), 
samt at agenturets ikkeautomatiske 
fremførsler beløb sig til 530.875,59 euro; 
beklager, at Revisionsretten ikke nævner
disse oplysninger i sin beretning om 
årsregnskabet for agenturet for 
regnskabsåret 2010;

3. anerkender desuden på baggrund af 
beretningen fra IAS, at agenturets 
automatiske fremførsler af 
betalingsbevillinger til 2011 for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 1.160.393 
euro (uindfriede forpligtelser (RAL)) og 
629.517,41 euro (betalingsbevillinger), 
samt at agenturets ikkeautomatiske 
fremførsler beløb sig til 530.875,59 euro; 
opfordrer Revisionsretten til at nævne 
oplysninger om fremførsler i sin beretning 
om årsregnskabet for agenturet for 
regnskabsåret 2011;

Or. en

Ændringsforslag 7
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

3. anerkender desuden på baggrund af 
beretningen fra IAS, at agenturets 
automatiske fremførsler af 
betalingsbevillinger til 2011 for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 1.160.393 
euro (uindfriede forpligtelser (RAL)) og 
629.517,41 euro (betalingsbevillinger), 
samt at agenturets ikkeautomatiske 
fremførsler beløb sig til 530.875,59 euro; 
beklager, at Revisionsretten ikke nævner 
disse oplysninger i sin beretning om 
årsregnskabet for agenturet for 
regnskabsåret 2010;

3. anerkender desuden på baggrund af 
beretningen fra IAS, at agenturets 
automatiske fremførsler af 
betalingsbevillinger til 2011 for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 1.160.393 
euro (uindfriede forpligtelser (RAL)) og 
629.517,41 euro (betalingsbevillinger), 
samt at agenturets ikkeautomatiske 
fremførsler beløb sig til 530.875,59 euro;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

4. opfordrer agenturet til at respektere 
princippet om etårighed; bemærker især, at 
nogle af agenturets budgetmæssige 
forpligtelser for 2010 vedrørte udgifter for 
projekter for 2011; beklager, at 
Revisionsrettens beretning om 
årsregnskabet for agenturet for 
regnskabsåret 2010 ikke kunne forsyne 
dechargemyndigheden med flere detaljer 
om sagen;

4. opfordrer agenturet til at respektere 
princippet om etårighed; bemærker især, at 
nogle af agenturets budgetmæssige 
forpligtelser for 2010 vedrørte udgifter for 
missioner i starten af 2011;

Or. en

Ændringsforslag 9
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

4. opfordrer agenturet til at respektere 
princippet om etårighed; bemærker især,
at nogle af agenturets budgetmæssige 
forpligtelser for 2010 vedrørte udgifter for 
projekter for 2011; beklager, at 
Revisionsrettens beretning om 
årsregnskabet for agenturet for 
regnskabsåret 2010 ikke kunne forsyne 
dechargemyndigheden med flere detaljer 
om sagen;

4. bemærker, at nogle af agenturets 
budgetmæssige forpligtelser for 2010 
vedrørte udgifter for projekter for 2011;

Or. en

Ændringsforslag 10
Edit Herczog
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Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

6. opfordrer ikke desto mindre 
indtrængende agenturet til at tilpasse de 
adgangsrettigheder, som ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede har i 
ABAC, til delegationsafgørelsen;

6. opfordrer agenturet til at tilpasse de 
adgangsrettigheder, som ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede har i 
ABAC, til delegationsafgørelsen;

Or. en

Ændringsforslag 11
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

8. opfordrer indtrængende agenturet til 
hurtigt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
indkøbsdokumenter er behørigt 
underskrevet og dateret; konstaterer 
navnlig, at Revisionsretten bemærkede 
denne svaghed i agenturets 
fremgangsmåder ved indgåelse af 
offentlige kontrakter;

8. glæder sig over, at agenturet har truffet
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at indkøbsdokumenter er behørigt 
underskrevet og dateret; konstaterer, at 
Revisionsretten bemærkede denne svaghed 
i agenturets fremgangsmåder ved indgåelse 
af offentlige kontrakter;

Or. en

Ændringsforslag 12
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

8. opfordrer indtrængende agenturet til 
hurtigt at træffe de nødvendige 

8. opfordrer agenturet til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
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foranstaltninger for at sikre, at 
indkøbsdokumenter er behørigt 
underskrevet og dateret; konstaterer
navnlig, at Revisionsretten bemærkede 
denne svaghed i agenturets 
fremgangsmåder ved indgåelse af 
offentlige kontrakter;

indkøbsdokumenter er behørigt 
underskrevet og dateret; konstaterer, at 
Revisionsretten bemærkede denne svaghed 
i agenturets fremgangsmåder ved indgåelse 
af offentlige kontrakter;

Or. en

Ændringsforslag 13
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

9. opfordrer indtrængende agenturet til at 
sikre gennemsigtighed i 
ansættelsesprocedurerne; bemærker, at 
Revisionsretten faktisk påpegede 
svagheder i denne henseende; konstaterer 
navnlig, at der ikke på forhånd var fastsat 
tærskler for 
personaleudvælgelsesprocedurerne, og det 
gælder både for de tærskler, som 
kandidaterne skulle opfylde for at blive 
indbudt til samtale, og de tærskler, som de 
skulle opfylde for at komme på 
reservelisten;

9. opfordrer indtrængende agenturet til at 
sikre gennemsigtighed i 
ansættelsesprocedurerne; bemærker, at 
Revisionsretten faktisk påpegede 
svagheder i denne henseende; konstaterer 
navnlig, at der ikke på forhånd var fastsat 
tærskler for 
personaleudvælgelsesprocedurerne, og det 
gælder både for de tærskler, som 
kandidaterne skulle opfylde for at blive 
indbudt til samtale, og de tærskler, som de 
skulle opfylde for at komme på 
reservelisten; glæder sig over, at 
Revisionsrettens anbefalinger i 
mellemtiden er blevet fulgt, og at disse 
tærskler er blevet fastlagt;

Or. en

Ændringsforslag 14
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til afgørelse Ændringsforslag

9. opfordrer indtrængende agenturet til at 
sikre gennemsigtighed i 
ansættelsesprocedurerne; bemærker, at 
Revisionsretten faktisk påpegede 
svagheder i denne henseende; konstaterer 
navnlig, at der ikke på forhånd var fastsat 
tærskler for 
personaleudvælgelsesprocedurerne, og det 
gælder både for de tærskler, som 
kandidaterne skulle opfylde for at blive 
indbudt til samtale, og de tærskler, som de 
skulle opfylde for at komme på 
reservelisten;

9. opfordrer agenturet til at øge
gennemsigtighed i 
ansættelsesprocedurerne; bemærker, at 
Revisionsretten faktisk påpegede 
svagheder i denne henseende; konstaterer 
navnlig, at der ikke på forhånd var fastsat 
tærskler for 
personaleudvælgelsesprocedurerne, og det 
gælder både for de tærskler, som 
kandidaterne skulle opfylde for at blive 
indbudt til samtale, og de tærskler, som de 
skulle opfylde for at komme på 
reservelisten;

Or. en

Ændringsforslag 15
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

13. opfordrer atter indtrængende
agenturet til at udvikle et Gantt-diagram i 
forbindelse med programmeringen af de 
operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan 
fastslås, hvor lang tid den enkelte 
medarbejder har brugt på et projekt, og en 
resultatorienteret tilgang kan fremmes; 
anmoder derfor om, at agenturet 
underretter dechargemyndigheden om de
fremskridt, der gøres i denne henseende;

13. gentager sin anmodning til agenturet 
om at udvikle et Gantt-diagram i 
forbindelse med programmeringen af de 
operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan 
fastslås, hvor lang tid den enkelte 
medarbejder har brugt på et projekt, og en 
resultatorienteret tilgang kan fremmes; 
anerkender dog, at agenturet har givet
dechargemyndigheden en oversigt, der 
viser de ønskede oplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 16
Edit Herczog

Forslag til beslutning
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Punkt 13 a (nyt)

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

13a. glæder sig over agenturets interne 
revisionsfunktions initiativ til at udvikle et 
internt uddannelseskursus og 
tilvejebringe den nødvendige uddannelse 
vedrørende etik og integritet i agenturet; 
glæder sig navnlig over, at uddannelsen 
er obligatorisk for alle medarbejdere med 
henblik på at sikre bevidsthed om etiske 
og organisatoriske værdier, navnlig etisk 
korrekt optræden, forebyggelse af 
interessekonflikter, 
forebyggelsesforanstaltninger og 
indberetning af uregelmæssigheder;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 17 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

17. opfordrer i denne forbindelse 
indtrængende agenturet til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med følgende forhold:

17. glæder sig i denne forbindelse over, at
agenturet har truffet de nødvendige 
foranstaltninger i forbindelse med følgende 
forhold:

Or. en

Ændringsforslag 18
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 17 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

17. opfordrer i denne forbindelse 17. opfordrer i denne forbindelse agenturet 
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indtrængende agenturet til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med følgende forhold:

til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
i forbindelse med følgende forhold:

Or. en

Ændringsforslag 19
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 17 – afsnit 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

bemærker, at agenturet har rapporteret 
gennemførelse af IAS' to meget vigtige 
henstillinger, nemlig tilpasning af ABAC-
adgangsrettigheder for de ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede samt 
fastsættelse og gennemførelse af en politik 
for håndtering af undtagelser og et centralt 
undtagelsesregister (henstillingerne 
revideres i øjeblikket af IAS); opfordrer 
dog agenturet til straks at underrette 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger og de opnåede resultater;

bemærker, at agenturet har rapporteret 
gennemførelse af IAS' to meget vigtige 
henstillinger, nemlig tilpasning af ABAC-
adgangsrettigheder for de ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede samt 
fastsættelse og gennemførelse af en politik 
for håndtering af undtagelser og et centralt 
undtagelsesregister, og at disse er blevet 
afsluttet af IAS;

Or. en

Ændringsforslag 20
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 17 – afsnit 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

bemærker, at agenturet har rapporteret 
gennemførelse af IAS' to meget vigtige 
henstillinger, nemlig tilpasning af ABAC-
adgangsrettigheder for de ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede samt 
fastsættelse og gennemførelse af en politik 
for håndtering af undtagelser og et centralt 

bemærker, at agenturet har rapporteret 
gennemførelse af IAS' to meget vigtige 
henstillinger, nemlig tilpasning af ABAC-
adgangsrettigheder for de ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede samt 
fastsættelse og gennemførelse af en politik 
for håndtering af undtagelser og et centralt 
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undtagelsesregister (henstillingerne 
revideres i øjeblikket af IAS); opfordrer 
dog agenturet til straks at underrette 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger og de opnåede resultater;

undtagelsesregister (henstillingerne 
revideres i øjeblikket af IAS); opfordrer 
dog agenturet til at underrette 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger og de opnåede resultater;

Or. en

Ændringsforslag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 18 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

18. opfordrer indtrængende agenturet til
omgående at gribe ind over for de vigtige 
punkter nedenfor og at informere 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger:

18. glæder sig over, at agenturet omgående
har grebet ind over for de vigtige punkter 
nedenfor, og anmoder den om at informere 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 22
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 18 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

18. opfordrer indtrængende agenturet til 
omgående at gribe ind over for de vigtige 
punkter nedenfor og at informere 
dechargemyndigheden om de trufne 
foranstaltninger:

18. opfordrer agenturet til omgående at 
gribe ind over for punkterne nedenfor og 
at informere dechargemyndigheden om de 
trufne foranstaltninger:

Or. en


