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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... изпълнителния директор на 
Европейската агенция по морска 
безопасност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
изпълнителния директор на 
Европейската агенция по морска 
безопасност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... изпълнителния директор на 
Европейската агенция по морска 
безопасност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
изпълнителния директор на 
Европейската агенция по морска 
безопасност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1
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Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейската агенция по морска 
безопасност за финансовата 2010 
година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската агенция по морска 
безопасност за финансовата 2010 
година;

Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейската агенция по морска 
безопасност за финансовата 2010 
година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската агенция по морска 
безопасност за финансовата 2010 
година;

Or. en

Изменение 5
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че според Сметната 
палата бюджетът на Агенцията за 
2010 г. възлиза на 50 100 000 EUR, 
докато Агенцията отчита, че е 
получила 54 000 000 EUR под формата 
на бюджетни кредити за поети 
задължения и 50 600 000 EUR под 
формата на бюджетни кредити за 
плащания за 2010 г.;  призовава 
Агенцията и Сметната палата да 
информират органа по освобождаване 

2. признава, че според Агенцията 
нейният бюджет за 2010 г. възлиза на 
53 400 000 EUR под формата на 
бюджетни кредити за поети задължения 
и 50 600 000 EUR под формата на 
бюджетни кредити за плащания;
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от отговорност за точната сума на 
бюджета на Агенцията за 2010 г. и да 
обяснят появата на противоречащи 
си данни в докладите на Агенцията и 
на Сметната палата;

Or. en

Изменение 6
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изразява съжаление, че в своя 
доклад относно годишните отчети 
на Агенцията за финансовата 2010 
година Сметната палата не 
отбелязва бюджетните кредити на 
Агенцията, които са пренесени и 
освободени;

заличава се

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. признава, че вследствие на искането 
на Парламента Агенцията е включила в 
своя годишен отчет конкретна 
информация относно задълженията, 
поемани впоследствие (т.е. правни 
задължения, поети преди съответните 
бюджетни задължения); отбелязва 
усилията на Агенцията да намали 
задълженията, поемани впоследствие 
(от повече от 20 през 2007 г. на 5 през 

6. признава, че вследствие на искането 
на Парламента Агенцията е включила в 
своя годишен отчет конкретна 
информация относно задълженията, 
поемани впоследствие (т.е. правни 
задължения, поети преди съответните 
бюджетни задължения); отбелязва 
усилията на Агенцията да намали 
задълженията, поемани впоследствие 
(от повече от 20 през 2007 г. на 5 през 
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2010 г.); изразява загриженост обаче, 
че подобни задължения 
представляват нарушение на член 62, 
параграф 1 от рамковия Финансов 
регламент и че този недостатък се 
повтаря при Агенцията от 2006 г. 
насам;

2010 г.);

Or. en

Изменение 8
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. настоятелно призова Агенцията да 
прилага правилно процедурите по 
възлагане на обществени поръчки и да 
осигури необходимите данни относно 
планираното възлагане на обществени 
поръчки в своята годишна работна 
програма (ГРП); по-специално счита, че 
буди загриженост фактът, че ГРП не 
разкрива изрично цялата информация, 
посочена във Финансовия регламент и 
правилата за неговото прилагане; 
припомня на Агенцията, че ако решение 
за финансиране на планирано възлагане 
на оперативни поръчки не е подкрепено 
с достатъчно основни данни, това може 
да постави под въпрос валидността на 
решението на Агенцията; отбелязва, че 
според Агенцията от 2011 г. в 
окончателната работна програма е 
въведено специално приложение, което 
посочва цялостния бюджет, отделен за 
възлагане на обществени поръчки през 
годината, индикативен брой на 
договорите и индикативен график, 
групирани по дейности;

8. призова Агенцията да прилага 
правилно процедурите по възлагане на 
обществени поръчки и да осигури 
необходимите данни относно 
планираното възлагане на обществени 
поръчки в своята годишна работна 
програма (ГРП); по-специално счита, че 
буди загриженост фактът, че ГРП не е
разкрила изрично цялата информация, 
посочена във Финансовия регламент и 
правилата за неговото прилагане; 
припомня на Агенцията, че ако решение 
за финансиране на планирано възлагане 
на оперативни поръчки не е подкрепено 
с достатъчно основни данни, това може 
да постави под въпрос валидността на 
решението на Агенцията; отбелязва, че 
според Агенцията от 2011 г. в 
окончателната работна програма е 
въведено специално приложение, което 
посочва цялостния бюджет, отделен за 
възлагане на обществени поръчки през 
годината, индикативен брой на 
договорите и индикативен график, 
групирани по дейности;

Or. en
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Изменение 9
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. призовава Агенцията да гарантира 
точно и навременно докладване на 
управителния съвет относно 
процедурите на договаряне; признава в 
действителност, че процедурите на 
Агенцията на договаряне, които 
следва да бъдат използвани при 
строго определени условия, не се 
докладват задължително на 
управителния съвет;

9. призовава Агенцията да гарантира 
точно и навременно докладване на 
управителния съвет относно 
процедурите на договаряне; отбелязва, 
че според Агенцията от 2009 г. в 
нейния Годишен отчет за дейността 
е въведено специално приложение, 
което съдържа необходимата 
информация относно процедурите на 
договаряне; 

Or. en

Изменение 10
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 10 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

10. изразява загриженост относно
отчетения риск за независимостта на 
счетоводителя на Агенцията през 2010 
г.; отбелязва в действителност, че през 
годината:

10. отбелязва отчетения риск за 
независимостта на счетоводителя на 
Агенцията през 2010 г.; отбелязва в 
действителност, че през годината:

Or. en

Изменение 11
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 12
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Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава все пак, че остават 
слабости във връзка със счетоводителя 
на Агенцията, особено по отношение на 
определянето на отговорностите и 
оценката на изпълнението на неговите 
задължения; следователно 
настоятелно призовава Агенцията да 
поправи без отлагане положението и да 
информира редовно органа по 
освобождаване от отговорност за 
конкретните действия и 
резултатите в това отношение;

12. подчертава все пак, че остават 
слабости във връзка със счетоводителя 
на Агенцията, особено по отношение на 
определянето на отговорностите и 
оценката на изпълнението на неговите 
задължения; отбелязва, че Агенцията е 
предприела необходимите действия, 
за да поправи положението, за което 
вече е докладвано; 

Or. en

Изменение 12
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. изразява съжаление, че в своя 
годишен доклад за 2010 година 
Сметната палата не отбелязва 
бюджетните трансфери на 
Агенцията; счита, че Парламентът е 
бил загрижен относно големия брой 
бюджетни трансфери в Агенцията 
през предходните години (49 през 
2009 г., 52 през 2008 г. и 32 през 2007 
г.); следователно призовава Сметната 
палата да информира незабавно 
органа по освобождаване от 
отговорност за положението 
относно трансферите през 2010 г.;

заличава се

Or. en
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Изменение 13
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. признава, че Агенцията все още 
трябва да изпълни 15 „много важни“ 
препоръки на Службата за вътрешен 
одит; изразява загриженост, че 
изпълнението на 8 от тези препоръки е 
забавено с 6 до 12 месеца, а една е 
отхвърлена; отбелязва, че първите 11 
„много важни“ препоръки се отнасят до 
процеса на вземане на решения в 
правната и финансовата област, 
управлението на човешките ресурси и 
стандартите за вътрешен контрол; 
отбелязва също така, че отхвърлената 
препоръка се отнася до отговорността за 
оценка на изпълнението на 
задълженията на счетоводителя; поради 
тази причина настоятелно призовава 
Агенцията да обясни на органа по 
освобождаване от отговорност 
причините за отхвърлянето и призовава 
Агенцията да предприеме действия
относно забавените препоръки;

16. признава, че Агенцията все още 
трябва да изпълни 15 „много важни“ 
препоръки на Службата за вътрешен 
одит; изразява загриженост, че 
изпълнението на 8 от тези препоръки е 
забавено с 6 до 12 месеца, а една е 
отхвърлена; отбелязва, че първите 11 
„много важни“ препоръки се отнасят до 
процеса на вземане на решения в 
правната и финансовата област, 
управлението на човешките ресурси и 
стандартите за вътрешен контрол; 
отбелязва също така, че отхвърлената 
препоръка се отнася до отговорността за 
оценка на изпълнението на 
задълженията на счетоводителя; поради 
тази причина настоятелно призовава 
Агенцията да обясни на органа по 
освобождаване от отговорност 
причините за отхвърлянето и призовава 
Агенцията да предприеме действия 
относно забавените препоръки;
отбелязва, че според Агенцията една 
препоръка на службата за вътрешен 
одит (отговорност за оценка на 
изпълнението на задълженията на 
счетоводителя) е отхвърлена поради 
различни правни тълкувания на 
Правилника за длъжностните лица; 
подчертава, че въпреки това, след 
постигане на взаимно съгласие между 
службата за вътрешен одит  и 
Агенцията, Агенцията е изпълнила 
изцяло тази препоръка на службата 
за вътрешен одит и междувременно е 
приела специално правило за 
прилагане;

Or. en
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Изменение 14
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 18 – алинея 2

Предложение за резолюция Изменение

поради това призовава Агенцията да 
информира органа по освобождаване 
от отговорност за конкретните 
резултати вследствие на 
препоръките на IAC;

отбелязва твърдението на Агенцията,
че планът за непрекъснатост на 
работата за приложенията в 
областта на морското дело, планът 
за непрекъснатост на работата за 
помощните дейности и процедурата 
на регистриране на изключения са 
приети;

Or. en


