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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

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

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

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
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 Chemikaliów za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok 
budżetowy 2010;
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Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 
2010;

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

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
poinformował, iż budżet Agencji na 2010 
r. wynosił 75 000 000 EUR, podczas gdy 
Agencja poinformowała o budżecie w 
wysokości 75 500 000 EUR na rok 
budżetowy 2010; wzywa Agencję i 
Trybunał Obrachunkowy do 
powiadomienia organu udzielającego 
absolutorium o dokładnej wysokości 
budżetu Agencji na 2010 r. i wyjaśnienia 
sprzecznych danych pojawiających się w
jednym sprawozdaniu;

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
poinformował, iż budżet Agencji na 2010 
r. wynosił 75 000 000 EUR, podczas gdy 
Agencja poinformowała o budżecie w 
wysokości 75 500 000 EUR na rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że co do zasady Agencja jest 
finansowana z opłat wnoszonych przez 
sektor przemysłu z tytułu rejestracji 
substancji chemicznych oraz z 
potencjalnego wkładu Unii, co określiła 
władza ustawodawcza Unii;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie 
Agencji, że jest ona finansowana z opłat 
wnoszonych przez sektor przemysłu z 
tytułu rejestracji substancji chemicznych 
oraz z potencjalnego wkładu Unii, co 
określiła władza ustawodawcza Unii;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ustala na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetowego i 
finansowego, że Agencja zobowiązała się 
do całkowitego zwrócenia Komisji 
tymczasowego wkładu Unii po otrzymaniu 
odpowiedniej noty debetowej; wzywa 
Agencję do powiadomienia organu 
udzielającego absolutorium, czy zwrot 
nastąpił zgodnie z planem;

5. ustala na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetowego i 
finansowego, że Agencja zobowiązała się 
do całkowitego zwrócenia Komisji 
tymczasowego wkładu Unii po otrzymaniu 
odpowiedniej noty debetowej;

Or. en

Poprawka 8
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ustala na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetowego i 

5. ustala na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetowego i 
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finansowego, że Agencja zobowiązała się 
do całkowitego zwrócenia Komisji 
tymczasowego wkładu Unii po otrzymaniu 
odpowiedniej noty debetowej; wzywa 
Agencję do powiadomienia organu 
udzielającego absolutorium, czy zwrot 
nastąpił zgodnie z planem;

finansowego, że Agencja zobowiązała się 
do całkowitego zwrócenia Komisji 
tymczasowego wkładu Unii po otrzymaniu 
odpowiedniej noty debetowej; przyjmuje 
do wiadomości oświadczenie Agencji, że
zwrot tymczasowego wkładu nastąpił w 
marcu 2011 r., a odsetki zostały 
wypłacone Komisji;

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przyjmuje do wiadomości odpowiedź 
Agencji, w której stwierdza się, że wniosek 
dotyczący mechanizmu zarządzania taką 
nadwyżką dochodów zostanie przedłożony 
w kolejnym przeglądzie ramowego 
rozporządzenia finansowego; wnioskuje z 
rocznego sprawozdania Agencji z 
działalności, że zawarto umowę z
zewnętrzną, cenioną jednostką ochrony, a 
przygotowywane jest drugie porozumienie 
służące zabezpieczeniu i dywersyfikacji 
ryzyka w odniesieniu do zgromadzonych 
środków pieniężnych, które powinny być 
głównym źródłem finansowania Agencji 
do czasu rozpoczęcia kolejnej perspektywy 
finansowej w 2014 r.; oczekuje, że 
Agencja będzie regularnie informować 
organ udzielający absolutorium o tej 
kwestii;

11. przyjmuje do wiadomości odpowiedź 
Agencji, w której stwierdza się, że wniosek 
dotyczący mechanizmu zarządzania taką 
nadwyżką dochodów zostanie przedłożony 
w kolejnym przeglądzie ramowego 
rozporządzenia finansowego; wnioskuje z 
rocznego sprawozdania Agencji z 
działalności, że zawarto umowę z
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i 
Bankiem Centralnym Finlandii mówiącą 
o powiadomieniu organu udzielającego 
absolutorium w przypadku zmiany 
podmiotu zarządzającego aktywami;

Or. en

Poprawka 10
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przyjmuje do wiadomości odpowiedź 
Agencji, w której stwierdza się, że wniosek 
dotyczący mechanizmu zarządzania taką 
nadwyżką dochodów zostanie przedłożony 
w kolejnym przeglądzie ramowego 
rozporządzenia finansowego; wnioskuje z 
rocznego sprawozdania Agencji z 
działalności, że zawarto umowę z 
zewnętrzną, cenioną jednostką ochrony, a 
przygotowywane jest drugie porozumienie 
służące zabezpieczeniu i dywersyfikacji 
ryzyka w odniesieniu do zgromadzonych 
środków pieniężnych, które powinny być 
głównym źródłem finansowania Agencji 
do czasu rozpoczęcia kolejnej perspektywy 
finansowej w 2014 r.; oczekuje, że 
Agencja będzie regularnie informować 
organ udzielający absolutorium o tej 
kwestii;

11. przyjmuje do wiadomości odpowiedź 
Agencji, w której stwierdza się, że wniosek 
dotyczący mechanizmu zarządzania taką 
nadwyżką dochodów zostanie przedłożony 
w kolejnym przeglądzie ramowego 
rozporządzenia finansowego; wnioskuje z 
rocznego sprawozdania Agencji z 
działalności, że zawarto umowę z 
zewnętrzną, cenioną jednostką ochrony, a 
przygotowywane jest drugie porozumienie 
służące zabezpieczeniu i dywersyfikacji 
ryzyka w odniesieniu do zgromadzonych 
środków pieniężnych, które powinny być 
głównym źródłem finansowania Agencji 
do czasu rozpoczęcia kolejnej perspektywy 
finansowej w 2014 r.; przyjmuje do 
wiadomości oświadczenie Agencji, że 
zarządzanie zgromadzonymi środkami 
pieniężnymi zostało powierzone 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
i Centralnemu Bankowi Finlandii;

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy 
nie wspomina w swoim sprawozdaniu 
dotyczącym sprawozdania finansowego 
Agencji za rok budżetowy 2010 o 
przeniesionych i anulowanych środkach 
Agencji;

skreślony

Or. en
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Poprawka 12
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty a (nowy) – po ustępie 20

Projekt rezolucji Poprawka

Konflikt interesów

Or. en

Poprawka 13
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. odnotowując, że Agencja jest 
zaangażowana w podejmowanie decyzji 
wielkiej wagi dla konsumentów, i biorąc 
pod uwagę widoczność jej działań ze 
względu na jej znaczenie dla przemysłu, 
oczekuje na wyniki i zalecenia 
specjalnego sprawozdania w sprawie 
konfliktu interesów, które zostanie 
opublikowane przez Trybunał 
Obrachunkowy przed końcem czerwca 
2012 r., w celu ich przedyskutowania;

Or. en


