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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. ... myöntää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. ... myöntää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei
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Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. ... hyväksyy yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. ... hyväksyy yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy yhteisön 
kalastuksenvalvontaviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille viraston vuoden 2010 
lopullisesta tilinpäätöksestä, että virasto 

2. panee merkille viraston vuoden 2010 
lopullisesta tilinpäätöksestä, että virasto 
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sitoi 98,3 prosenttia sille myönnetystä 
maksuosuudesta ja maksoi 85,6 prosenttia 
käytettävissä olleista maksumäärärahoista 
(lukuun ottamatta muista tulonlähteistä 
peräisin olevat menot); kehottaa virastoa 
toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tietoja, joista käy ilmi sen 
talousarvion maksusitoumusten ja 
maksujen kokonaiskäyttöaste;

sitoi 98,3 prosenttia sille myönnetystä 
maksuosuudesta ja maksoi 85,6 prosenttia 
käytettävissä olleista maksumäärärahoista 
(lukuun ottamatta muista tulonlähteistä 
peräisin olevat menot); pitää myönteisenä, 
että virasto toimitti vuotta 2010 
koskevassa vuosikertomuksessaan
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tietoja, joista käy ilmi sen 
talousarvion maksusitoumusten ja 
maksujen kokonaiskäyttöaste;

Or. en

Tarkistus 6
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee lisäksi merkille sisäisen 
tarkastuksen kertomuksesta, että virasto 
siirsi varainhoitovuonna 2010 ilman eri 
toimenpiteitä 1 160 393 euroa (maksamatta 
olevia sitoumuksia) ja 629 517,41 euroa 
(maksumaksumäärärahoja) vuodelle 2011 
ja että viraston päätöksin tehdyt siirrot 
olivat suuruudeltaan 530 875,59 euroa; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt tätä 
tietoa kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010;

3. panee lisäksi merkille sisäisen 
tarkastuksen kertomuksesta, että virasto 
siirsi varainhoitovuonna 2010 ilman eri 
toimenpiteitä 1 160 393 euroa (maksamatta 
olevia sitoumuksia) ja 629 517,41 euroa 
(maksumaksumäärärahoja) vuodelle 2011 
ja että viraston päätöksin tehdyt siirrot 
olivat suuruudeltaan 530 875,59 euroa; 
rohkaisee tilintarkastustuomioistuinta 
esittämään määrärahasiirtoja vuodelta 
toiselle koskevat tiedot kertomuksessaan 
viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2011;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee lisäksi merkille sisäisen 
tarkastuksen kertomuksesta, että virasto 
siirsi varainhoitovuonna 2010 ilman eri 
toimenpiteitä 1 160 393 euroa (maksamatta 
olevia sitoumuksia) ja 629 517,41 euroa 
(maksumaksumäärärahoja) vuodelle 2011 
ja että viraston päätöksin tehdyt siirrot 
olivat suuruudeltaan 530 875,59 euroa;
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt tätä 
tietoa kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 
2010;

3. panee lisäksi merkille sisäisen 
tarkastuksen kertomuksesta, että virasto 
siirsi varainhoitovuonna 2010 ilman eri 
toimenpiteitä 1 160 393 euroa (maksamatta 
olevia sitoumuksia) ja 629 517,41 euroa 
(maksumaksumäärärahoja) vuodelle 2011 
ja että viraston päätöksin tehdyt siirrot 
olivat suuruudeltaan 530 875,59 euroa;

Or. en

Tarkistus 8
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa virastoa noudattamaan 
vuotuisperiaatetta; panee erityisesti 
merkille, että osa viraston vuoden 2010 
maksusitoumuksista liittyi vuoden 2011 
hankemenoihin; pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010 ei anneta 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle lisätietoja asiasta;

4. kehottaa virastoa noudattamaan 
vuotuisperiaatetta; panee erityisesti 
merkille, että osa viraston vuoden 2010 
maksusitoumuksista liittyi vuoden 2011 
alussa tehtävien virkamatkojen kuluihin;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa virastoa noudattamaan 
vuotuisperiaatetta; panee erityisesti
merkille, että osa viraston vuoden 2010 
maksusitoumuksista liittyi vuoden 2011 
hankemenoihin; pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010 ei anneta 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle lisätietoja asiasta;

4. panee merkille, että osa viraston vuoden 
2010 maksusitoumuksista liittyi vuoden 
2011 hankemenoihin;

Or. en

Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa virastoa antamaan 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille käyttöoikeuden ABAC-
järjestelmään;

6. rohkaisee virastoa antamaan 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille käyttöoikeuden ABAC-
järjestelmään;

Or. en

Tarkistus 11
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa virastoa toteuttamaan 
pikaisesti tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että hankinta-asiakirjat 

8. pitää myönteisenä, että virasto toteutti
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
hankinta-asiakirjat allekirjoitetaan ja 
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allekirjoitetaan ja päivätään 
asianmukaisesti; panee erityisesti merkille, 
että tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
puutteita viraston hankintamenettelyissä;

päivätään asianmukaisesti; panee merkille, 
että tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
puutteita viraston hankintamenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 12
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa virastoa toteuttamaan pikaisesti
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
hankinta-asiakirjat allekirjoitetaan ja 
päivätään asianmukaisesti; panee erityisesti
merkille, että tilintarkastustuomioistuin on 
havainnut puutteita viraston 
hankintamenettelyissä;

8. kehottaa virastoa toteuttamaan 
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
hankinta-asiakirjat allekirjoitetaan ja 
päivätään asianmukaisesti; panee merkille, 
että tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
puutteita viraston hankintamenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 13
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa virastoa varmistamaan 
palvelukseenottomenettelyjensä 
avoimuuden; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
asiassa puutteita; toteaa 
henkilöstövalintamenettelyjen osalta 
erityisesti, että vähimmäisvaatimuksia, 
joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua 
haastatteluun tai kirjata 
varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu 
etukäteen;

9. kehottaa virastoa varmistamaan 
palvelukseenottomenettelyjensä 
avoimuuden; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
asiassa puutteita; toteaa 
henkilöstövalintamenettelyjen osalta 
erityisesti, että vähimmäisvaatimuksia, 
joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua 
haastatteluun tai kirjata 
varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu 
etukäteen; pitää myönteisenä, että 
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tilintarkastustuomioistuimen antama 
suositus on tällä välin pantu täytäntöön ja 
kyseiset vähimmäisvaatimukset on 
vahvistettu;

Or. en

Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa virastoa varmistamaan
palvelukseenottomenettelyjensä 
avoimuuden; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
asiassa puutteita; toteaa 
henkilöstövalintamenettelyjen osalta 
erityisesti, että vähimmäisvaatimuksia, 
joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua 
haastatteluun tai kirjata 
varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu 
etukäteen;

9. rohkaisee virastoa lisäämään
palvelukseenottomenettelyjensä 
avoimuutta; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut 
asiassa puutteita; toteaa 
henkilöstövalintamenettelyjen osalta 
erityisesti, että vähimmäisvaatimuksia, 
joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua 
haastatteluun tai kirjata 
varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu 
etukäteen;

Or. en

Tarkistus 15
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa virastoa jälleen kerran 
harkitsemaan myös Ganttin 
prosessikaavion käyttöönottoa kaikkien 
operatiivisten toimiensa suunnittelussa, 
jotta voidaan yksilöidä nopeasti kunkin 
toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä 
aika ja suosia menettelytapaa, jossa 

13. toistaa virastolle osoittamansa 
pyynnön harkita myös Ganttin 
prosessikaavion käyttöönottoa kaikkien 
operatiivisten toimiensa suunnittelussa, 
jotta voidaan yksilöidä nopeasti kunkin 
toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä 
aika ja suosia menettelytapaa, jossa 
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keskitytään tulosten saavuttamiseen; 
pyytää virastoa tiedottamaan
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle edistymisestään tässä 
asiassa;

keskitytään tulosten saavuttamiseen; toteaa 
kuitenkin, että virasto toimitti 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle kaavion, jossa tarvittavat 
tiedot on esitetty;

Or. en

Tarkistus 16
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suhtautuu myönteisesti viraston 
sisäisen tarkastuksen yksikön 
aloitteeseen, jonka avulla kehitettiin 
sisäinen koulutuskurssi ja järjestettiin 
tarvittava etiikkaa ja lahjomattomuutta 
koskeva koulutus virastossa; pitää 
erityisen myönteisenä sitä, että koulutus 
on pakollinen koko henkilöstölle, jotta 
varmistetaan tietoisuus eettisistä ja 
organisatorisista arvoista ja etenkin 
eettisestä käyttäytymisestä, eturistiriitojen 
välttämisestä, petosten ehkäisemisestä ja 
epäsäännönmukaisuuksien 
raportoinnista;

Or. en

Tarkistus 17
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa virastoa toteuttamaan
tarvittavat toimet seuraavissa:

17. pitää myönteisenä, että virasto on
toteuttanut tarvittavat toimet seuraavissa:
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Or. en

Tarkistus 18
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa virastoa toteuttamaan 
tarvittavat toimet seuraavissa:

17. pyytää virastoa toteuttamaan tarvittavat 
toimet seuraavissa:

Or. en

Tarkistus 19
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

panee merkille, että virasto on ilmoittanut 
toteuttaneensa kaksi sisäisen tarkastuksen 
erittäin tärkeää suositusta eli ABAC-
järjestelmän käyttöoikeuksien antamisen 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille ja poikkeusten käsittelyn ja 
keskitetyn rekisteröinnin ja että nämä ovat 
parhaillaan sisäisen tarkastuksen 
tarkasteltavina; kehottaa kuitenkin 
virastoa tiedottamaan pikaisesti 
vastuuvapauden myöntävälle
viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista 
toimista ja saavutetuista tuloksista;

panee merkille, että virasto on ilmoittanut 
toteuttaneensa kaksi sisäisen tarkastuksen 
erittäin tärkeää suositusta eli ABAC-
järjestelmän käyttöoikeuksien antamisen 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille ja poikkeusten käsittelyn ja 
keskitetyn rekisteröinnin ja että sisäinen 
tarkastus on saattanut ne päätökseen;

Or. en

Tarkistus 20
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

panee merkille, että virasto on ilmoittanut 
toteuttaneensa kaksi sisäisen tarkastuksen 
erittäin tärkeää suositusta eli ABAC-
järjestelmän käyttöoikeuksien antamisen 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille ja poikkeusten käsittelyn ja 
keskitetyn rekisteröinnin ja että nämä ovat 
parhaillaan sisäisen tarkastuksen 
tarkasteltavina; kehottaa kuitenkin virastoa 
tiedottamaan pikaisesti vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa 
toteutetuista toimista ja saavutetuista 
tuloksista;

panee merkille, että virasto on ilmoittanut 
toteuttaneensa kaksi sisäisen tarkastuksen 
erittäin tärkeää suositusta eli ABAC-
järjestelmän käyttöoikeuksien antamisen 
valtuutetuille tulojen ja menojen 
hyväksyjille ja poikkeusten käsittelyn ja 
keskitetyn rekisteröinnin ja että nämä ovat 
parhaillaan sisäisen tarkastuksen 
tarkasteltavina; kehottaa kuitenkin virastoa 
tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista 
toimista ja saavutetuista tuloksista;

Or. en

Tarkistus 21
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
18 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa virastoa toimimaan pikaisesti
seuraavissa tärkeissä asioissa ja 
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimista:

18. pitää myönteisenä, että virasto on 
ryhtynyt pikaisiin toimiin seuraavissa 
tärkeissä asioissa ja pyytää sitä 
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimista:

Or. en

Tarkistus 22
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta – johdantokappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa virastoa toimimaan pikaisesti 
seuraavissa tärkeissä asioissa ja 
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimista:

18. kehottaa virastoa toimimaan pikaisesti 
seuraavissa asioissa ja ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimista:

Or. en


