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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za kemikalije glede 
izvrševanja proračuna Evropske agencije 
za kemikalije za proračunsko leto 2010;

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

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za kemikalije 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 kemikalije za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za kemikalije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

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

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za kemikalije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
poročalo, da je proračun agencije za leto 
2010 znašal 75.000.000, medtem ko je 
agencija poročala, da je njen proračun v 
tem proračunskem letu znašal 75.500.000 
EUR; poziva agencijo in Računsko 
sodišče, naj organ za podelitev razrešnice 
obvestita, koliko je natančno znašal 
proračun za leto 2010, in pojasnita 
nasprotujoče si podatke v istem poročilu;

1. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
poročalo, da je proračun agencije za leto 
2010 znašal 75.000.000, medtem ko je 
agencija poročala, da je njen proračun v 
tem proračunskem letu znašal 75.500.000 
EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je se agencija praviloma
financira s taksami, ki jih industrija plača 
za registracijo kemičnih snovi, in 
morebitnimi prispevki Unije, v skladu z 
namenom zakonodajalca Unije;

2. iz navedb agencije ugotavlja, da se 
financira s taksami, ki jih industrija plača 
za registracijo kemičnih snovi, in 
morebitnimi prispevki Unije, v skladu z 
namenom zakonodajalca Unije;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. na podlagi poročila agencije o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju potrjuje, da se je agencija 
obvezala, da bo ob prejemu ustreznega 
opomina dolžniku v celoti povrnila začasni 
prispevek Unije Komisiji; poziva agencijo, 
naj organ za podelitev razrešnice obvesti, 
ali je povrnitev potekala po načrtih;

5. na podlagi poročila agencije o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju potrjuje, da se je agencija 
obvezala, da bo ob prejemu ustreznega 
opomina dolžniku v celoti povrnila začasni 
prispevek Unije Komisiji;

Or. en

Predlog spremembe 8
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. na podlagi poročila agencije o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju potrjuje, da se je agencija 
obvezala, da bo ob prejemu ustreznega 
opomina dolžniku v celoti povrnila začasni 
prispevek Unije Komisiji; poziva agencijo, 

5. na podlagi poročila agencije o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju potrjuje, da se je agencija 
obvezala, da bo ob prejemu ustreznega 
opomina dolžniku v celoti povrnila začasni 
prispevek Unije Komisiji; iz navedb 
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naj organ za podelitev razrešnice obvesti, 
ali je povrnitev potekala po načrtih;

agencije ugotavlja, da je povrnitev
začasnega prispevka potekala marca 2011 
in da so bile Komisiji plačane obresti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je seznanjen z odgovorom agencije, ki 
pravi, da bo vključila predlog mehanizma 
za upravljanje presežka prihodkov ob 
prihodnjem pregledu okvirne finančne 
uredbe; na podlagi letnega poročila o 
dejavnostih agencije je seznanjen, da je bil 
vzpostavljen dogovor z zunanjim in zelo 
cenjenim skrbnikom, in da se pripravlja še 
en dogovor za zagotovitev varovanja in 
razpršitev tveganja v povezavi z 
akumuliranimi denarnimi rezervami, ki bi 
morale biti glavni vir financiranja 
agencije do začetka naslednjega obdobja 
finančne perspektive leta 2014; od 
agencije pričakuje, da bo organ za 
podelitev razrešnice o tem redno 
obveščala;

11. je seznanjen z odgovorom agencije, ki 
pravi, da bo vključila predlog mehanizma 
za upravljanje presežka prihodkov ob 
prihodnjem pregledu okvirne finančne 
uredbe; na podlagi letnega poročila o 
dejavnostih agencije je seznanjen, da je bil 
vzpostavljen dogovor z Evropsko 
investicijsko banko in centralno banko 
Finske za poročanje organu za podelitev 
razrešnice v primeru zamenjave 
upravljavca sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 10
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je seznanjen z odgovorom agencije, ki 
pravi, da bo vključila predlog mehanizma 

11. je seznanjen z odgovorom agencije, ki 
pravi, da bo vključila predlog mehanizma 
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za upravljanje presežka prihodkov ob 
prihodnjem pregledu okvirne finančne 
uredbe; na podlagi letnega poročila 
dejavnosti agencije je seznanjen, da je bil 
vzpostavljen dogovor z zunanjim in zelo 
cenjenim skrbnikom, in da se pripravlja še 
en dogovor za zagotovitev varovanja in 
razpršitev tveganja v povezavi z 
akumuliranimi denarnimi rezervami, ki bi 
morale biti glavni vir financiranja agencije 
do začetka naslednjega obdobja finančne 
perspektive leta 2014; od agencije 
pričakuje, da bo organ za podelitev 
razrešnice o tem redno obveščala;

za upravljanje presežka prihodkov ob 
prihodnjem pregledu okvirne finančne 
uredbe; na podlagi letnega poročila 
dejavnosti agencije je seznanjen, da je bil 
vzpostavljen dogovor z zunanjim in zelo 
cenjenim skrbnikom, in da se pripravlja še 
en dogovor za zagotovitev varovanja in 
razpršitev tveganja v povezavi z 
akumuliranimi denarnimi rezervami, ki bi 
morale biti glavni vir financiranja agencije 
do začetka naslednjega obdobja finančne 
perspektive leta 2014; iz navedb agencije
je seznanjen, da so bile pri Evropski 
investicijski banki in pri centralni banki 
Finske oblikovane denarne rezerve za 
upravljanje sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da Računsko sodišče v 
svojem poročilu o letnih računovodskih 
izkazih agencije za proračunsko leto 2010 
ne omenja sredstev agencije, ki so bila 
prenesena in razveljavljena;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Podnaslov 4a (novo) - za odstavkom 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

Navzkrižje interesov
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Or. en

Predlog spremembe 13
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 20a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ob ugotovitvi, da agencija sodeluje 
pri sprejemanju odločitev, ki so zelo 
pomembne za potrošnike, in ob 
upoštevanju njene izpostavljenosti, zaradi 
njene pomembnosti, industriji, pričakuje 
prejetje ugotovitev ter razpravljanje o njih 
in priporočilih iz posebnega poročila 
Računskega sodišča o primerih navzkrižja 
interesov pred koncem junija 2012;

Or. en


