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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Communautair Bureau voor 
visserijcontrole kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Communautair Bureau voor 
visserijcontrole kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Communautair Bureau voor 
visserijcontrole kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Communautair Bureau voor 
visserijcontrole kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Communautair Bureau voor 

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Communautair Bureau 
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visserijcontrole voor het begrotingsjaar 
2010;

voor visserijcontrole voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Communautair Bureau voor 
visserijcontrole voor het begrotingsjaar 
2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Communautair Bureau 
voor visserijcontrole voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt op basis van de definitieve 
jaarrekening van het Bureau vast dat het 
Bureau 98,3% van de toegekende bijdrage 
heeft vastgelegd en 85,6% van de 
beschikbare betalingskredieten (met 
uitzondering van uitgaven gedaan uit 
andere inkomstenbronnen) heeft uitbetaald;
roept het Bureau op om de 
kwijtingsautoriteit gegevens ter 
beschikking te stellen waaruit het totale 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van het Bureau wat betreft vastleggingen 
en betalingen blijkt;

2. stelt op basis van de definitieve 
jaarrekening van het Bureau vast dat het 
Bureau 98,3% van de toegekende bijdrage 
heeft vastgelegd en 85,6% van de 
beschikbare betalingskredieten (met 
uitzondering van uitgaven gedaan uit 
andere inkomstenbronnen) heeft uitbetaald;
is ingenomen met het feit dat het Bureau 
de kwijtingsautoriteit in zijn jaarverslag 
2010 gegevens ter beschikking heeft 
gesteld waaruit het totale 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van het Bureau blijkt wat vastleggingen en 
betalingen betreft;

Or. en
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Amendement 6
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt daarnaast vast, op basis van het 
IAS-verslag, dat de automatische 
overdracht van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010 naar 2011 1 160 393
(vastleggingen RAL) en 629 517,41
(betalingskrediet) bedroeg en dat de niet-
automatische overdrachten 530 875,59 
bedroegen; betreurt dat de Rekenkamer
geen melding van deze informatie maakt
in haar verslag over de jaarrekening van 
het Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

3. stelt daarnaast vast, op basis van het 
IAS-verslag, dat de automatische 
overdracht van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010 naar 2011 EUR
1 160 393 (vastleggingen RAL) en EUR
629 517,41 (betalingskredieten) bedroeg 
en dat de niet-automatische overdrachten
EUR 530 875,59 bedroegen; moedigt de 
Rekenkamer aan in haar verslag over de 
jaarrekening van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2011 informatie over 
overdrachten te vermelden;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt daarnaast vast, op basis van het 
IAS-verslag, dat de automatische 
overdracht van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010 naar 2011 1 160 393 
(vastleggingen RAL) en 629 517,41 
(betalingskrediet) bedroeg en dat de niet-
automatische overdrachten 530 875,59 
bedroegen; betreurt dat de Rekenkamer 
geen melding van deze informatie maakt 
in haar verslag over de jaarrekening van 
het Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

3. stelt daarnaast vast, op basis van het 
IAS-verslag, dat de automatische 
overdracht van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010 naar 2011 EUR
1 160 393 (vastleggingen RAL) en EUR
629 517,41 (betalingskredieten) bedroeg 
en dat de niet-automatische overdrachten 
EUR 530 875,59 bedroegen;

Or. en
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Amendement 8
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept het Bureau op om het 
jaarperiodiciteitsbeginsel in acht te nemen;
merkt in het bijzonder op dat enkele van de 
vastleggingen in de begroting van het 
Bureau voor 2010 betrekking hadden op 
uitgaven voor projecten in 2011; betreurt 
dat de Rekenkamer in haar verslag over 
de jaarrekeningen van het Bureau voor 
2010 de kwijtingsautoriteit niet kon 
voorzien van nadere details inzake deze 
kwestie;

4. roept het Bureau op om het 
jaarperiodiciteitsbeginsel in acht te nemen;
merkt in het bijzonder op dat enkele van de 
vastleggingen in de begroting van het 
Bureau voor 2010 betrekking hadden op 
uitgaven voor dienstreizen begin 2011;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept het Bureau op om het 
jaarperiodiciteitsbeginsel in acht te 
nemen; merkt in het bijzonder op dat 
enkele van de vastleggingen in de 
begroting van het Bureau voor 2010 
betrekking hadden op uitgaven voor 
projecten in 2011; betreurt dat de 
Rekenkamer in haar verslag over de 
jaarrekeningen van het Bureau voor 2010 
de kwijtingsautoriteit niet kon voorzien 
van nadere details inzake deze kwestie;

4. merkt op dat enkele van de 
vastleggingen in de begroting van het 
Bureau voor 2010 betrekking hadden op 
uitgaven voor projecten in 2011;

Or. en
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Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept het Bureau niettemin op om de 
toegangsrechten van de gedelegeerde 
ordonnateurs in ABAC in 
overeenstemming te brengen met het 
delegatiebesluit;

6. moedigt het Bureau aan om de 
toegangsrechten van de gedelegeerde
ordonnateurs in ABAC in 
overeenstemming te brengen met het 
delegatiebesluit;

Or. en

Amendement 11
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept het Bureau op om op korte termijn
de nodige maatregelen te treffen teneinde 
te waarborgen dat 
aanbestedingsdocumenten naar behoren 
worden ondertekend en gedagtekend;
merkt in het bijzonder op dat de 
Rekenkamer heeft gewezen op dit zwakke 
punt in de procedures van het Bureau voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten;

8. is ingenomen met het feit dat het 
Bureau de nodige maatregelen heeft 
getroffen om te waarborgen dat 
aanbestedingsdocumenten naar behoren 
worden ondertekend en gedagtekend;
merkt op dat de Rekenkamer heeft 
gewezen op dit zwakke punt in de 
procedures van het Bureau voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. roept het Bureau op om op korte termijn
de nodige maatregelen te treffen teneinde
te waarborgen dat 
aanbestedingsdocumenten naar behoren 
worden ondertekend en gedagtekend;
merkt in het bijzonder op dat de 
Rekenkamer heeft gewezen op dit zwakke 
punt in de procedures van het Bureau voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten;

8. roept het Bureau op de nodige 
maatregelen te treffen om te waarborgen 
dat aanbestedingsdocumenten naar behoren 
worden ondertekend en gedagtekend;
merkt op dat de Rekenkamer heeft 
gewezen op dit zwakke punt in de 
procedures van het Bureau voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 13
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept het Bureau op om transparantie in 
zijn aanwervingsprocedures te waarborgen; 
merkt op dat de Rekenkamer zwakke 
punten op dit gebied heeft geconstateerd; 
stelt in het bijzonder vast dat, in verband 
met de procedures voor de selectie van 
personeel, noch de drempelwaarden 
waaraan kandidaten moesten voldoen om 
te worden uitgenodigd voor het gesprek 
noch de drempelwaarden die vereist waren 
om op de reservelijst te worden geplaatst 
van tevoren vastgesteld werden;

9. roept het Bureau op om transparantie in 
zijn aanwervingsprocedures te waarborgen; 
merkt op dat de Rekenkamer zwakke 
punten op dit gebied heeft geconstateerd; 
stelt in het bijzonder vast dat, in verband 
met de procedures voor de selectie van 
personeel, noch de drempelwaarden 
waaraan kandidaten moesten voldoen om 
te worden uitgenodigd voor het gesprek 
noch de drempelwaarden die vereist waren 
om op de reservelijst te worden geplaatst 
van tevoren vastgesteld werden; is 
ingenomen met het feit dat de aanbeveling 
van de Rekenkamer inmiddels is 
uitgevoerd en dat er drempelwaarden zijn 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept het Bureau op om transparantie in 
zijn aanwervingsprocedures te 
waarborgen; merkt op dat de Rekenkamer 
zwakke punten op dit gebied heeft 
geconstateerd; stelt in het bijzonder vast 
dat, in verband met de procedures voor de 
selectie van personeel, noch de 
drempelwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om te worden 
uitgenodigd voor het gesprek noch de 
drempelwaarden die vereist waren om op 
de reservelijst te worden geplaatst van 
tevoren vastgesteld werden;

9. moedigt het Bureau aan om te zorgen 
voor meer transparantie in zijn 
aanwervingsprocedures; merkt op dat de 
Rekenkamer zwakke punten op dit gebied 
heeft geconstateerd; stelt in het bijzonder 
vast dat, in verband met de procedures 
voor de selectie van personeel, noch de 
drempelwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om te worden 
uitgenodigd voor het gesprek noch de 
drempelwaarden die vereist waren om op 
de reservelijst te worden geplaatst van 
tevoren vastgesteld werden;

Or. en

Amendement 15
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept het Bureau nogmaals op een 
Gantt-diagram te ontwikkelen voor de 
planning van al zijn operationele 
activiteiten, om snel te kunnen nagaan 
hoeveel tijd een personeelslid aan een 
bepaald project heeft besteed en zo een 
meer resultaatgerichte benadering te 
verwezenlijken; verzoekt het Bureau
daarom de kwijtingsautoriteit op de hoogte 
te houden over de vooruitgang die op dit 
terrein wordt geboekt;

13. herhaalt zijn verzoek aan het Bureau
om een Gantt-diagram te ontwikkelen voor 
de planning van al zijn operationele 
activiteiten, om snel te kunnen nagaan 
hoeveel tijd een personeelslid aan een 
bepaald project heeft besteed en zo een 
meer resultaatgerichte benadering te 
verwezenlijken; erkent evenwel dat het 
Bureau de kwijtingsautoriteit een grafiek 
met de gevraagde informatie heeft 
verstrekt;

Or. en
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Amendement 16
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de interne controledienst van het Bureau 
die een interne opleiding heeft ontwikkeld 
en de nodige opleiding heeft verstrekt met 
betrekking tot ethiek en integriteit in het 
Bureau; is met name verheugd over het 
feit dat deze opleiding verplicht is voor 
alle medewerkers om hen bewust te 
maken van ethische en organisatorische 
waarden, met name ethisch gedrag, het 
vermijden van belangenconflicten, 
fraudepreventie en het rapporteren van 
onregelmatigheden;

Or. en

Amendement 17
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept het Bureau in dit verband op de 
nodige maatregelen te treffen inzake de 
volgende punten:

17. is in dit verband ingenomen met het 
feit dat het Bureau de nodige maatregelen
heeft getroffen inzake de volgende punten:

Or. en

Amendement 18
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – inleidende formule
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Ontwerpresolutie Amendement

17. roept het Bureau in dit verband op de 
nodige maatregelen te treffen inzake de 
volgende punten:

17. verzoekt het Bureau de nodige 
maatregelen te treffen inzake de volgende 
punten:

Or. en

Amendement 19
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

merkt op dat de twee zeer belangrijke 
aanbevelingen van de IAS, namelijk het 
instellen van toegangsrechten voor de 
gedelegeerde ordonnateurs en het 
vaststellen en uitvoeren van een beleid 
voor de behandeling van uitzonderingen en 
een centraal uitzonderingenregister, als 
uitgevoerd zijn gemeld en momenteel 
worden beoordeeld door de IAS; roept het 
Bureau niettemin op om de 
kwijtingsautoriteit per ommegaande op de 
hoogte te stellen van de getroffen 
maatregelen en de bereikte resultaten;

merkt op dat de twee zeer belangrijke 
aanbevelingen van de IAS, namelijk het 
instellen van toegangsrechten voor de 
gedelegeerde ordonnateurs en het 
vaststellen en uitvoeren van een beleid 
voor de behandeling van uitzonderingen en 
een centraal uitzonderingenregister, als 
uitgevoerd zijn gemeld en door de IAS als 
afgehandeld worden beschouwd;

Or. en

Amendement 20
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

merkt op dat de twee zeer belangrijke 
aanbevelingen van de IAS, namelijk het 
instellen van toegangsrechten voor de 

merkt op dat de twee zeer belangrijke 
aanbevelingen van de IAS, namelijk het 
instellen van toegangsrechten voor de 
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gedelegeerde ordonnateurs en het 
vaststellen en uitvoeren van een beleid 
voor de behandeling van uitzonderingen en 
een centraal uitzonderingenregister, als 
uitgevoerd zijn gemeld en momenteel 
worden beoordeeld door de IAS; roept het 
Bureau niettemin op om de 
kwijtingsautoriteit per ommegaande op de 
hoogte te stellen van de getroffen 
maatregelen en de bereikte resultaten;

gedelegeerde ordonnateurs en het 
vaststellen en uitvoeren van een beleid 
voor de behandeling van uitzonderingen en 
een centraal uitzonderingenregister, als 
uitgevoerd zijn gemeld en momenteel 
worden beoordeeld door de IAS; roept het 
Bureau niettemin op om de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen 
van de getroffen maatregelen en de 
bereikte resultaten;

Or. en

Amendement 21
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept het Bureau op om onmiddellijk 
actie te ondernemen inzake onderstaande 
belangrijke punten en om de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen 
van de getroffen maatregelen:

18. is ingenomen met het feit dat het
Bureau onmiddellijk actie heeft 
ondernomen inzake onderstaande 
belangrijke punten en verzoekt het Bureau
de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
stellen van de getroffen maatregelen:

Or. en

Amendement 22
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept het Bureau op om onmiddellijk 
actie te ondernemen inzake onderstaande 
belangrijke punten en om de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen 
van de getroffen maatregelen:

18. verzoekt het Bureau onmiddellijk actie 
te ondernemen inzake onderstaande 
belangrijke punten en de kwijtingsautoriteit 
op de hoogte te stellen van de getroffen 
maatregelen:
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Or. en


