
AM\892969PL.doc PE483.616v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kontroli Budżetowej

2011/2234(DEC)

7.3.2012

POPRAWKI
1 - 22

Projekt sprawozdania
Monica Luisa Macovei
(PE473.980v01-00)

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa za rok budżetowy 2010
(C7-0293/2011 – 2011/2234(DEC))



PE483.616v01-00 2/12 AM\892969PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\892969PL.doc 3/12 PE483.616v01-00

PL

Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa za rok budżetowy 2010;



PE483.616v01-00 4/12 AM\892969PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wnioskuje z ostatecznego rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
Agencja zaangażowała 98,3 % środków z 
przyznanego wkładu i wypłaciła 85,6 % 
dostępnych środków na płatności (z 
wyłączeniem wydawanych dochodów 
pozyskanych z innych źródeł); wzywa 
Agencję do przedłożenia organowi 
udzielającemu absolutorium danych 
obrazujących ogólny wskaźnik wykonania 
budżetu pod względem zobowiązań 
i płatności;

2. wnioskuje z ostatecznego rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
Agencja zaangażowała 98,3 % środków z 
przyznanego wkładu i wypłaciła 85,6 % 
dostępnych środków na płatności (z 
wyłączeniem wydawanych dochodów 
pozyskanych z innych źródeł); z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w swym 
sprawozdaniu rocznym za rok 2010 
Agencja przedłożyła organowi 
udzielającemu absolutorium dane 
obrazujące ogólny wskaźnik wykonania 
budżetu pod względem zobowiązań 
i płatności;

Or. en
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Poprawka 6
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje ponadto na podstawie 
sprawozdania IAS, że środki finansowe 
przeniesione automatycznie przez Agencję 
na 2011 r. wyniosły 1 160 393 EUR 
(zobowiązania RAL) i 629 517,41 EUR 
(środki na płatności) oraz że środki 
przeniesione nieautomatycznie wyniosły 
530 875,59 EUR; ubolewa, że Trybunał 
Obrachunkowy nie wspomina o tym w 
swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2010;

3. uznaje ponadto na podstawie 
sprawozdania IAS, że środki finansowe 
przeniesione automatycznie przez Agencję 
na 2011 r. wyniosły 1 160 393 EUR 
(zobowiązania RAL) i 629 517,41 EUR 
(środki na płatności) oraz że środki 
przeniesione nieautomatycznie wyniosły 
530 875,59 EUR; zachęca Trybunał 
Obrachunkowy, aby wspomniał o 
przeniesieniach w sprawozdaniu 
dotyczącym rocznego sprawozdania 
finansowego Agencji za rok budżetowy 
2011;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje ponadto na podstawie 
sprawozdania IAS, że środki finansowe 
przeniesione automatycznie przez Agencję 
na 2011 r. wyniosły 1 160 393 EUR 
(zobowiązania RAL) i 629 517,41 EUR 
(środki na płatności) oraz że środki 
przeniesione nieautomatycznie wyniosły 
530 875,59 EUR; ubolewa, że Trybunał 
Obrachunkowy nie wspomina o tym w 
swoim sprawozdaniu dotyczącym 
rocznego sprawozdania finansowego 
Agencji za rok budżetowy 2010;

3. uznaje ponadto na podstawie 
sprawozdania IAS, że środki finansowe 
przeniesione automatycznie przez Agencję 
na 2011 r. wyniosły 1 160 393 EUR 
(zobowiązania RAL) i 629 517,41 EUR 
(środki na płatności) oraz że środki 
przeniesione nieautomatycznie wyniosły 
530 875,59 EUR;

Or. en
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Poprawka 8
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Agencji o poszanowanie 
zasady jednoroczności; stwierdza w 
szczególności, że niektóre zobowiązania 
budżetowe Agencji w 2010 r. odnosiły się 
do wydatków na projekty realizowane w 
2011 r.; ubolewa, że sprawozdanie 
Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
rocznego sprawozdania Agencji za 2010 r. 
nie zawierało dalszych szczegółów na ten 
temat;

4. apeluje do Agencji o poszanowanie 
zasady jednoroczności; stwierdza w 
szczególności, że niektóre zobowiązania 
budżetowe Agencji w 2010 r. odnosiły się 
do wydatków na podróże służbowe
realizowane na początku 2011 r.

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Agencji o poszanowanie 
zasady jednoroczności; stwierdza w 
szczególności, że niektóre zobowiązania 
budżetowe Agencji w 2010 r. odnosiły się 
do wydatków na projekty realizowane w 
2011 r.; ubolewa, że sprawozdanie 
Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
rocznego sprawozdania Agencji za 2010 r. 
nie zawierało dalszych szczegółów na ten 
temat;

4. zauważa, że niektóre zobowiązania 
budżetowe Agencji w 2010 r. odnosiły się 
do wydatków na projekty realizowane w 
2011 r.;

Or. en
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Poprawka 10
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje jednak do Agencji o 
dostosowanie praw dostępu delegowanych 
urzędników zatwierdzających do systemu 
ABAC zgodnie z decyzją o przekazaniu 
uprawnień;

6. zachęca Agencję o dostosowanie praw 
dostępu delegowanych urzędników 
zatwierdzających do systemu ABAC 
zgodnie z decyzją o przekazaniu 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 11
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Agencję do pilnego 
przedsięwzięcia środków niezbędnych do 
zapewnienia tego, aby dokumentacja 
przetargowa była należycie podpisywana i 
opatrywana datą; stwierdza w 
szczególności, że Trybunał Obrachunkowy 
odnotował to uchybienie w procedurach 
udzielania zamówień Agencji;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
przedsięwzięcie przez Agencję środków 
niezbędnych do zapewnienia tego, aby 
dokumentacja przetargowa była należycie 
podpisywana i opatrywana datą; stwierdza, 
że Trybunał Obrachunkowy odnotował to 
uchybienie w procedurach udzielania 
zamówień Agencji;

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Agencję do pilnego 8. wzywa Agencję do przedsięwzięcia 
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przedsięwzięcia środków niezbędnych do 
zapewnienia tego, aby dokumentacja 
przetargowa była należycie podpisywana i 
opatrywana datą; stwierdza w 
szczególności, że Trybunał Obrachunkowy 
odnotował to uchybienie w procedurach 
udzielania zamówień Agencji;

środków niezbędnych do zapewnienia tego, 
aby dokumentacja przetargowa była 
należycie podpisywana i opatrywana datą;
stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy 
odnotował to uchybienie w procedurach 
udzielania zamówień Agencji;

Or. en

Poprawka 13
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Agencję do zagwarantowania 
przejrzystości procedur rekrutacyjnych; 
odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził uchybienia w tym zakresie; 
uznaje w szczególności, że w ramach 
procedur rekrutacji pracowników wymogi, 
jakie kandydat musiał spełnić, aby zostać 
zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną 
oraz aby znaleźć się na liście rezerwowej 
nie zostały określone z góry;

9. wzywa Agencję do zagwarantowania 
przejrzystości procedur rekrutacyjnych;
odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził uchybienia w tym zakresie;
uznaje w szczególności, że w ramach 
procedur rekrutacji pracowników wymogi, 
jakie kandydat musiał spełnić, aby zostać 
zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną 
oraz aby znaleźć się na liście rezerwowej 
nie zostały określone z góry; przyjmuje z 
zadowoleniem, że zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego zostało w międzyczasie 
zrealizowane, a wymogi ustalone;

Or. en

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Agencję do zagwarantowania 
przejrzystości procedur rekrutacyjnych; 

9. zachęca Agencję do zwiększenia 
przejrzystości procedur rekrutacyjnych;
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odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził uchybienia w tym zakresie; 
uznaje w szczególności, że w ramach 
procedur rekrutacji pracowników wymogi, 
jakie kandydat musiał spełnić, aby zostać 
zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną 
oraz aby znaleźć się na liście rezerwowej 
nie zostały określone z góry;

odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził uchybienia w tym zakresie;
uznaje w szczególności, że w ramach 
procedur rekrutacji pracowników wymogi, 
jakie kandydat musiał spełnić, aby zostać 
zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną 
oraz aby znaleźć się na liście rezerwowej 
nie zostały określone z góry;

Or. en

Poprawka 15
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie wzywa Agencję do 
rozwinięcia wykresu Gantta do 
programowania wszystkich działań 
operacyjnych, aby w zwięzły sposób 
określić czas, jaki każdy pracownik 
poświęca danemu projektowi oraz aby 
wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie 
rezultatów; domaga się w związku z tym, 
aby Agencja poinformowała organ 
udzielający absolutorium o poczynionych 
postępach;

13. ponownie zwraca się z wnioskiem do 
Agencji o rozwinięcie wykresu Gantta do 
programowania wszystkich działań 
operacyjnych, aby w zwięzły sposób 
określić czas, jaki każdy pracownik 
poświęca danemu projektowi oraz aby 
wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie 
rezultatów; przyznaje jednak, że Agencja 
przedłożyła organowi udzielającemu 
absolutorium wykres przedstawiający 
wymagane informacje;

Or. en

Poprawka 16
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
jednostki audytu wewnętrznego Agencji, 
która opracowała wewnętrzny kurs 
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szkoleniowy i zapewniła niezbędne 
szkolenia w zakresie etyki i rzetelności w 
Agencji; ze szczególnym zadowoleniem 
przyjmuje, że szkolenie jest obowiązkowe 
dla całego personelu w celu zapewnienia 
wiedzy na temat etycznych i 
organizacyjnych wartości, w szczególności 
kodeksu etycznego, unikania konfliktu 
interesów, zapobiegania nadużyciom 
finansowym i zgłaszania 
nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 17
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

17. w związku z tym wzywa Agencję do 
podjęcia niezbędnych działań w 
następujących kwestiach:

17. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje podjęcie przez Agencję
niezbędnych działań w następujących 
kwestiach:

Or. en

Poprawka 18
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

17. w związku z tym wzywa Agencję do 
podjęcia niezbędnych działań w 
następujących kwestiach:

17. wzywa Agencję do podjęcia 
niezbędnych działań w następujących 
kwestiach:

Or. en
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Poprawka 19
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

stwierdza, że dwa bardzo ważne zalecenia 
IAS, a mianowicie te dotyczące 
dostosowania praw dostępu do systemu 
ABAC dla delegowanych urzędników 
zatwierdzających oraz obsługi wyjątków i 
centralnego rejestru wyjątków zostały 
zgłoszone przez Agencję jako wdrożone i
są obecnie poddawane przeglądowi przez 
IAS; wzywa jednak Agencję do pilnego 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o podjętych działaniach i 
osiągniętych wynikach;

stwierdza, że dwa bardzo ważne zalecenia 
IAS, a mianowicie te dotyczące 
dostosowania praw dostępu do systemu 
ABAC dla delegowanych urzędników 
zatwierdzających oraz obsługi wyjątków i 
centralnego rejestru wyjątków zostały 
zgłoszone przez Agencję jako wdrożone i 
zostały zamknięte przez IAS;

Or. en

Poprawka 20
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

stwierdza, że dwa bardzo ważne zalecenia 
IAS, a mianowicie te dotyczące 
dostosowania praw dostępu do systemu 
ABAC dla delegowanych urzędników 
zatwierdzających oraz obsługi wyjątków i 
centralnego rejestru wyjątków zostały 
zgłoszone przez Agencję jako wdrożone i 
są obecnie poddawane przeglądowi przez 
IAS; wzywa jednak Agencję do pilnego 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o podjętych działaniach i 
osiągniętych wynikach;

stwierdza, że dwa bardzo ważne zalecenia 
IAS, a mianowicie te dotyczące 
dostosowania praw dostępu do systemu 
ABAC dla delegowanych urzędników 
zatwierdzających oraz obsługi wyjątków i 
centralnego rejestru wyjątków zostały 
zgłoszone przez Agencję jako wdrożone i 
są obecnie poddawane przeglądowi przez 
IAS; wzywa jednak Agencję do
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o podjętych działaniach i 
osiągniętych wynikach;

Or. en
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Poprawka 21
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do Agencji o podjęcie
natychmiastowych działań w istotnych, 
wymienionych poniżej kwestiach oraz o 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o tych działaniach:

18. przyjmuje z zadowoleniem podjęcie 
przez Agencję natychmiastowych działań w 
istotnych, wymienionych poniżej 
kwestiach oraz zwraca się do niej o 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o tych działaniach:

Or. en

Poprawka 22
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do Agencji o podjęcie 
natychmiastowych działań w istotnych,
wymienionych poniżej kwestiach oraz o 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o tych działaniach:

18. wzywa Agencję do podjęcia
natychmiastowych działań w
wymienionych poniżej kwestiach oraz o 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o tych działaniach:

Or. en


