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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za nadzor ribištva glede 
izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za nadzor ribištva glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za nadzor ribištva glede 
izvrševanja proračuna Agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za nadzor ribištva glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za nadzor ribištva za proračunsko 
leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za nadzor ribištva za 
proračunsko leto 2010
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Or. en

Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za nadzor ribištva za proračunsko 
leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za nadzor ribištva za 
proračunsko leto 2010

Or. en

Predlog spremembe 5
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
agencije za leto 2010 ugotavlja, da je 
agencija prevzela obveznosti za 98,3 % 
prispevka in izplačala 85,6 % 
razpoložljivih odobritev za plačila (razen 
odhodkov iz drugih virov prihodkov); 
poziva agencijo, naj organu za podelitev 
razrešnice zagotovi podatke o splošni 
stopnji izvrševanja proračuna v zvezi z 
obveznostmi in plačili;

2. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
agencije za leto 2010 ugotavlja, da je 
agencija prevzela obveznosti za 98,3 % 
prispevka in izplačala 85,6 % 
razpoložljivih odobritev za plačila (razen 
odhodkov iz drugih virov prihodkov); 
pozdravlja dejstvo, da je agencija organu 
za podelitev razrešnice v letnem poročilu 
za leto 2010 posredovala podatke o splošni 
stopnji izvrševanja proračuna v zvezi z 
obveznostmi in plačili;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jorgo Chatzimarkakis
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. prav tako na podlagi poročila službe za 
notranjo revizijo ugotavlja, da so v 
proračunskem letu 2010 samodejni prenosi 
agencije v leto 2011 znašali 1.160.393 
EUR (neporavnane proračunske 
obveznosti) oziroma 629.517.41
(izvrševanje plačil) in da so nesamodejni 
prenosi agencije znašali 530.875.59 EUR; 
obžaluje, da Računsko sodišče tega v 
svojem poročilu o letnih proračunskih 
izkazih agencije za proračunsko leto 2010
tega ne omenja;

3. prav tako na podlagi poročila službe za 
notranjo revizijo ugotavlja, da so v 
proračunskem letu 2010 samodejni prenosi 
agencije v leto 2011 znašali 
1.160.393 EUR (neporavnane proračunske 
obveznosti) oziroma 629.517,41 EUR 
(izvrševanje plačil) in da so nesamodejni 
prenosi agencije znašali 530.875,59 EUR; 
poziva Računsko sodišče, naj informacije 
o prenosih vključi v svoje poročilo o letnih 
proračunskih izkazih agencije za 
proračunsko leto 2011;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. prav tako na podlagi poročila službe za 
notranjo revizijo ugotavlja, da so v 
proračunskem letu 2010 samodejni prenosi 
agencije v leto 2011 znašali 1.160.393 
EUR (neporavnane proračunske 
obveznosti) oziroma 629.517.41 
(izvrševanje plačil) in da so nesamodejni 
prenosi agencije znašali 530.875.59 EUR;
obžaluje, da Računsko sodišče tega v 
svojem poročilu o letnih proračunskih 
izkazih agencije za proračunsko leto 2010 
tega ne omenja;

3. prav tako na podlagi poročila službe za 
notranjo revizijo ugotavlja, da so v 
proračunskem letu 2010 samodejni prenosi 
agencije v leto 2011 znašali 
1.160.393 EUR (neporavnane proračunske 
obveznosti) oziroma 629.517,41 EUR 
(izvrševanje plačil) in da so nesamodejni 
prenosi agencije znašali 530.875,59 EUR;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva agencijo, naj spoštuje načelo 
enoletnosti; zlasti ugotavlja, da so bile 
nekatere obveznosti v proračunu agencije 
za leto 2010 povezane z odhodki za 
projekte v letu 2011; obžaluje, da 
Računsko sodišče v svojem poročilu o 
letnih računovodskih izkazih agencije za 
leto 2010 organu za podelitev razrešnice 
ni moglo zagotoviti več podrobnosti o tem;

4. poziva agencijo, naj spoštuje načelo 
enoletnosti; zlasti ugotavlja, da so bile 
nekatere obveznosti v proračunu agencije 
za leto 2010 povezane z odhodki za
službene poti v začetku leta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva agencijo, naj spoštuje načelo 
enoletnosti; zlasti ugotavlja, da so bile 
nekatere obveznosti v proračunu agencije 
za leto 2010 povezane z odhodki za 
projekte v letu 2011; obžaluje, da 
Računsko sodišče v svojem poročilu o 
letnih računovodskih izkazih agencije za 
leto 2010 organu za podelitev razrešnice 
ni moglo zagotoviti več podrobnosti o tem;

4. ugotavlja, da so bile nekatere obveznosti 
proračuna agencije za leto 2010 povezane z 
odhodki za projekte v letu 2011; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. kljub temu poziva agencijo, naj 
dostopne pravice odredbodajalcev na 
podlagi prenosa do ABAC uskladi s 
sklepom o prenosu pooblastil;

6. spodbuja agencijo, naj dostopne pravice 
odredbodajalcev na podlagi prenosa do 
ABAC uskladi s sklepom o prenosu 
pooblastil;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva agencijo, naj hitro sprejme
potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, 
da je dokumentacija o postopkih za oddajo 
javnih naročil pravilno podpisana in 
opremljena z datumi; zlasti ugotavlja, da je 
Računsko sodišče to pomanjkljivost 
opazilo pri postopkih javnih naročil;

8. pozdravlja dejstvo, da je agencija
sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila, da je dokumentacija o 
postopkih za oddajo javnih naročil pravilno 
podpisana in opremljena z datumi; 
ugotavlja, da je Računsko sodišče to 
pomanjkljivost opazilo pri postopkih 
javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva agencijo, naj hitro sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, 
da je dokumentacija o postopkih za oddajo 
javnih naročil pravilno podpisana in 
opremljena z datumi; zlasti ugotavlja, da je 

8. poziva agencijo, naj sprejme potrebne 
ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da je 
dokumentacija o postopkih za oddajo 
javnih naročil pravilno podpisana in 
opremljena z datumi; ugotavlja, da je 



PE483.616v01-00 8/12 AM\892969SL.doc

SL

Računsko sodišče to pomanjkljivost 
opazilo pri postopkih javnih naročil;

Računsko sodišče to pomanjkljivost 
opazilo pri postopkih javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva agencijo, naj zagotovi 
preglednost postopkov zaposlovanja; 
pravzaprav ugotavlja, da je v zvezi s tem 
Računsko sodišče našlo pomanjkljivosti; 
zlasti ugotavlja, da v zvezi s postopki za 
izbiranje uslužbencev niso bili vnaprej 
določeni niti pragovi, ki bi jih morali 
kandidati doseči, da bi bili povabljeni na 
razgovor, niti pragovi, ki bi jih morali 
doseči za uvrstitev na rezervni seznam;

9. poziva agencijo, naj zagotovi 
preglednost postopkov zaposlovanja; 
pravzaprav ugotavlja, da je v zvezi s tem 
Računsko sodišče našlo pomanjkljivosti; 
zlasti ugotavlja, da v zvezi s postopki za 
izbiranje uslužbencev niso bili vnaprej 
določeni niti pragovi, ki bi jih morali 
kandidati doseči, da bi bili povabljeni na 
razgovor, niti pragovi, ki bi jih morali 
doseči za uvrstitev na rezervni seznam;
pozdravlja dejstvo, da so bila priporočila 
Računskega sodišča v vmesnem času 
upoštevana, pragovi pa določeni;

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva agencijo, naj zagotovi
preglednost postopkov zaposlovanja; 
pravzaprav ugotavlja, da je v zvezi s tem 
Računsko sodišče našlo pomanjkljivosti; 
zlasti ugotavlja, da v zvezi s postopki za 
izbiranje uslužbencev niso bili vnaprej 
določeni niti pragovi, ki bi jih morali 

9. spodbuja agencijo, naj poveča 
preglednost postopkov zaposlovanja; 
pravzaprav ugotavlja, da je v zvezi s tem 
Računsko sodišče našlo pomanjkljivosti; 
zlasti ugotavlja, da v zvezi s postopki za 
izbiranje uslužbencev niso bili vnaprej 
določeni niti pragovi, ki bi jih morali 
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kandidati doseči, da bi bili povabljeni na 
razgovor, niti pragovi, ki bi jih morali 
doseči za uvrstitev na rezervni seznam;

kandidati doseči, da bi bili povabljeni na 
razgovor, niti pragovi, ki bi jih morali 
doseči za uvrstitev na rezervni seznam;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno poziva agencijo, naj v 
načrtovanje vseh svojih operativnih 
dejavnosti izdela Ganttov diagram, da bi 
omogočila zgoščen prikaz časa, ki ga vsak 
uslužbenec porabi za projekt, in spodbujala 
pristop, usmerjen k doseganju rezultatov; 
zato poziva agencijo, naj organ za 
podelitev razrešnice obvesti o doseženem 
napredku v zvezi s tem;

13. ponovno zahteva od agencije, naj v 
načrtovanje vseh svojih operativnih 
dejavnosti izdela Ganttov diagram, da bi 
omogočila zgoščen prikaz časa, ki ga vsak 
uslužbenec porabi za projekt, in spodbujala 
pristop, usmerjen k doseganju rezultatov; 
vseeno priznava, da je agencija organu za 
podelitev razrešnice posredovala diagram 
z zahtevanimi informacijami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. pozdravlja pobudo oddelka agencije 
za notranjo revizijo, ki je pripravil interni 
izobraževalni tečaj in zagotovil potrebno 
usposabljanje o etiki in integriteti v 
agenciji; še zlasti pozdravlja dejstvo, da je 
usposabljanje obvezno za vse uslužbence, 
da se seznanijo z etičnimi in 
organizacijskimi vrednotami, zlasti
etičnim ravnanjem, preprečevanjem 
navzkrižja interesov in goljufij ter 
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poročanjem o nepravilnostih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 17 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva agencijo, naj
sprejme potrebne ukrepe glede:

17. v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je
agencija sprejela potrebne ukrepe glede:

Or. en

Predlog spremembe 18
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva agencijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe glede:

17. poziva agencijo, naj sprejme potrebne 
ukrepe glede:

Or. en

Predlog spremembe 19
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 17 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da je agencija poročala, da sta 
bili izpolnjeni dve zelo pomembni 
priporočili službe za notranjo revizijo, 
namreč prilagoditev dostopnih pravic do 

ugotavlja, da je agencija poročala, da sta 
bili izpolnjeni dve zelo pomembni 
priporočili službe za notranjo revizijo, 
namreč prilagoditev dostopnih pravic do 
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ABAC za odredbodajalce na podlagi 
prenosa in vzpostavitev in izvedba politike 
za obravnavo izjem ter osrednji register 
izjem, in da ju trenutno pregleduje služba 
za notranjo revizijo; vseeno poziva 
agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice takoj obvesti o sprejetih 
ukrepih in doseženih rezultatih;

ABAC za odredbodajalce na podlagi 
prenosa in vzpostavitev in izvedba politike 
za obravnavo izjem ter osrednji register 
izjem, in da je služba za notranjo revizijo 
zadevo zaključila;

Or. en

Predlog spremembe 20
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da je agencija poročala, da sta 
bili izpolnjeni dve zelo pomembni 
priporočili službe za notranjo revizijo, 
namreč prilagoditev dostopnih pravic do 
ABAC za odredbodajalce na podlagi 
prenosa in vzpostavitev in izvedba politike 
za obravnavo izjem ter osrednji register 
izjem, in da ju trenutno pregleduje služba 
za notranjo revizijo; vseeno poziva 
agencijo, naj organ za podelitev razrešnice 
takoj obvesti o sprejetih ukrepih in 
doseženih rezultatih;

ugotavlja, da je agencija poročala, da sta 
bili izpolnjeni dve zelo pomembni 
priporočili službe za notranjo revizijo, 
namreč prilagoditev dostopnih pravic do 
ABAC za odredbodajalce na podlagi 
prenosa in vzpostavitev in izvedba politike 
za obravnavo izjem ter osrednji register 
izjem, in da ju trenutno pregleduje služba 
za notranjo revizijo; vseeno poziva 
agencijo, naj organ za podelitev razrešnice 
obvesti o sprejetih ukrepih in doseženih 
rezultatih;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 18 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva agencijo, naj takoj sprejme
ukrepe glede pomembnih, spodaj 

18. pozdravlja dejstvo, da je agencija takoj 
sprejela ukrepe glede pomembnih, spodaj 
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navedenih točk in organ za podelitev 
razrešnice obvesti o teh ukrepih:

navedenih točk, in jo poziva, naj organ za 
podelitev razrešnice obvesti o teh ukrepih:

Or. en

Predlog spremembe 22
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva agencijo, naj takoj sprejme 
ukrepe glede pomembnih, spodaj 
navedenih točk in organ za podelitev 
razrešnice obvesti o teh ukrepih:

18. poziva agencijo, naj takoj sprejme 
ukrepe glede spodaj navedenih točk in 
organ za podelitev razrešnice obvesti o teh 
ukrepih:

Or. en


