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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky absolutorium 
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky absolutorium 
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky absolutorium 
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky absolutorium 
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
chemické látky za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro chemické látky za rozpočtový 
rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
chemické látky za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro chemické látky za rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že podle údajů Účetního 
dvora činil rozpočet agentury na 
rozpočtový rok 2010 75 000 000 EUR, 
zatímco agentura uvádí, že její rozpočet 
činil 75 500 000 EUR; vyzývá agenturu a 
Účetní dvůr, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria sdělily přesnou výši 
rozpočtu agentury na rok 2010 a vysvětlily 
nesrovnalosti mezi údaji v jedné a téže 
zprávě;

1. konstatuje, že podle údajů Účetního 
dvora činil rozpočet agentury na 
rozpočtový rok 2010 75 000 000 EUR, 
zatímco agentura uvádí, že její rozpočet 
činil 75 500 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že agentura je zpravidla
financována z poplatků průmyslových 
podniků za registraci chemických látek a 
potenciálním příspěvkem Unie, jak 
zamýšlel tvůrce právních předpisů Unie;

2. zjišťuje od agentury, že je financována 
z poplatků průmyslových podniků za 
registraci chemických látek a potenciálním 
příspěvkem Unie, jak zamýšlel tvůrce 
právních předpisů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. ze zprávy agentury o rozpočtovém a 
finančním řízení se dozvídá, že se agentura 
zavázala v úplnosti splatit Komisi dočasný 
příspěvek Unie poté, co obdrží 
odpovídající oznámení o dluhu; vyzývá 
agenturu, aby informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria, zda se 
úhrada uskutečnila, jak měla;

5. ze zprávy agentury o rozpočtovém a 
finančním řízení se dozvídá, že se agentura 
zavázala v úplnosti splatit Komisi dočasný 
příspěvek Unie poté, co obdrží 
odpovídající oznámení o dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. ze zprávy agentury o rozpočtovém a 
finančním řízení se dozvídá, že se agentura 
zavázala v úplnosti splatit Komisi dočasný 
příspěvek Unie poté, co obdrží 
odpovídající oznámení o dluhu; vyzývá 
agenturu, aby informovala orgán 

5. ze zprávy agentury o rozpočtovém a 
finančním řízení se dozvídá, že se agentura 
zavázala v úplnosti splatit Komisi dočasný 
příspěvek Unie poté, co obdrží 
odpovídající oznámení o dluhu; od 
agentury se dozvídá, že se úhrada 
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příslušný k udělení absolutoria, zda se
úhrada uskutečnila, jak měla;

dočasného příspěvku uskutečnila v březnu 
2011 a Komisi by uhrazen i úrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. bere na vědomí odpověď agentury v 
tom smyslu, že zahrne návrh mechanismu 
na řízení přebytku příjmů do připravované 
revize rámcového finančního nařízení; z 
výroční zprávy o činnosti agentury 
vyrozumívá, že byla dohodnuta 
spolupráce s externím uschovatelem velmi 
dobré pověsti a připravuje se druhá 
dohoda, která by měla zajistit bezpečné 
uložení nahromaděných rezerv hotovosti a 
diverzifikaci rizika – tyto prostředky by 
měly být pro agenturu hlavním zdrojem 
financování až do začátku období, na 
které se bude vztahovat nový finanční 
výhled, tj. do roku 2014; očekává, že 
agentura bude orgán příslušný k udělení 
absolutoria v této věci průběžně 
informovat;

11. bere na vědomí odpověď agentury v 
tom smyslu, že zahrne návrh mechanismu 
na řízení přebytku příjmů do připravované 
revize rámcového finančního nařízení; z 
výroční zprávy o činnosti agentury 
vyrozumívá, že bylo dohodnuto s 
Evropskou investiční bankou a s finskou 
centrální bankou, že pokud se správce 
majetku změní, bude o tom informován
orgán příslušný k udělení absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. bere na vědomí odpověď agentury v 
tom smyslu, že zahrne návrh mechanismu 

11. bere na vědomí odpověď agentury v 
tom smyslu, že zahrne návrh mechanismu 
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na řízení přebytku příjmů do připravované 
revize rámcového finančního nařízení; z 
výroční zprávy o činnosti agentury 
vyrozumívá, že byla dohodnuta spolupráce 
s externím uschovatelem velmi dobré 
pověsti a připravuje se druhá dohoda, která 
by měla zajistit bezpečné uložení 
nahromaděných rezerv hotovosti a 
diverzifikaci rizika – tyto prostředky by 
měly být pro agenturu hlavním zdrojem 
financování až do začátku období, na které 
se bude vztahovat nový finanční výhled, tj. 
do roku 2014; očekává, že agentura bude 
orgán příslušný k udělení absolutoria v 
této věci průběžně informovat;

na řízení přebytku příjmů do připravované 
revize rámcového finančního nařízení; z 
výroční zprávy o činnosti agentury 
vyrozumívá, že byla dohodnuta spolupráce 
s externím uschovatelem velmi dobré 
pověsti a připravuje se druhá dohoda, která 
by měla zajistit bezpečné uložení 
nahromaděných rezerv hotovosti a 
diverzifikaci rizika – tyto prostředky by 
měly být pro agenturu hlavním zdrojem 
financování až do začátku období, na které 
se bude vztahovat nový finanční výhled, tj. 
do roku 2014; od agentury se dozvídá, že 
hotovostní rezervy byly dány do správy 
majetku Evropské investiční bance a 
finské centrální bance;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad tím, že se 
Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční 
účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 
2010 o přenesených a zrušených 
prostředcích agentury nezmiňuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Nadpis 4 a (nový) - za bodem 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Střet zájmů
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. se zřetelem k tomu, že se agentura 
podílí na přijímání rozhodnutí, která jsou 
pro spotřebitele vysoce důležitá, a s 
ohledem na její viditelnost vyplývající z 
významu, který má pro dané odvětví, 
očekává, že obdrží a projedná zjištění a 
doporučení vyplývající ze zvláštní zprávy 
Účetního dvora o situacích, kdy dochází 
ke střetu zájmů, jež má být vydána do 
konce června 2012;

Or. en


