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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropské agentury pro 
námořní bezpečnost absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

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

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost 
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 
námořní bezpečnost za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost 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 
námořní bezpečnost za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí údaje Účetního dvora, z 
nichž vyplývá, že rozpočet agentury na rok 
2010 představoval 50 100 000 EUR, 
zatímco agentura uvádí, že na rok 2010 
obdržela 54 400 000 EUR v prostředcích
na závazky a 50 600 000 EUR v 
prostředcích na platby; vyzývá agenturu a 
Účetní dvůr, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria sdělily přesnou částku 
představující rozpočet agentury na rok 
2010 a objasnily nesrovnalosti mezi údaji 
ve zprávě agentury a údaji ve zprávě 
Účetního dvora;

2. bere na vědomí údaje agentury, z nichž 
vyplývá, že rozpočet agentury na rok 2010 
představoval 53 400 000 EUR, pokud jde o 
prostředky na závazky, a 50 600 000 EUR, 
pokud jde o prostředky na platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog



AM\892974CS.doc 5/9 PE483.621v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní 
dvůr se 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 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí, že na základě 
požadavku Parlamentu agentura do své 
výroční zprávy zařadila konkrétní 
informace o následných rozpočtových 
závazcích (t.j. právních závazcích, které 
byly uzavřeny dříve než odpovídající 
rozpočtové závazky); bere na vědomí úsilí 
agentury o snížení počtu následných 
rozpočtových závazků (z více než 20 v 
roce 2007 na 5 v roce 2010); znepokojuje 
jej však skutečnost, že takovéto závazky 
představují porušení čl. 62 odst. 1 
rámcového finančního nařízení a že 
agentura se s těmito nedostatky potýká již 
od roku 2006;

6. bere na vědomí, že na základě 
požadavku Parlamentu agentura do své 
výroční zprávy zařadila konkrétní 
informace o následných rozpočtových 
závazcích (t.j. právních závazcích, které 
byly uzavřeny dříve než odpovídající 
rozpočtové závazky);  bere na vědomí úsilí 
agentury o snížení počtu následných 
rozpočtových závazků (z více než 20 v 
roce 2007 na 5 v roce 2010); 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá agenturu, aby postupy 
zadávání veřejných zakázek řádně 
uplatňovala a zajistila, aby roční pracovní 
programu zahrnoval náležité údaje o 
plánovaných veřejných zakázkách; za 
znepokojující považuje zejména 
skutečnost, že roční pracovní program 
výslovně neuvádí veškeré informace 
uvedené ve finančním nařízení a jeho 
prováděcích pravidlech; připomíná 
agentuře, že pokud není finanční 
rozhodnutí o plánovaném operativním 
zadávání zakázek řádně podloženo 
základními údaji, může být platnost 
rozhodnutí agentury zpochybněna; 
poznamenává, že podle agentury je 
počínaje rokem 2011 ke konečnému 
pracovnímu programu připojována zvláštní 
příloha s údaji o souhrnném rozpočtovém 
krytí vyhrazeném pro veřejné zakázky na 
příslušný rok, předběžném počtu veřejných 
zakázek a předběžných časových rámcích 
pro jednotlivé činnosti;

8. žádá agenturu, aby postupy zadávání 
veřejných zakázek řádně uplatňovala a 
zajistila, aby roční pracovní programu 
zahrnoval náležité údaje o plánovaných 
veřejných zakázkách; za znepokojující 
považuje zejména skutečnost, že roční 
pracovní program výslovně neuvádí 
veškeré informace uvedené ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech; 
připomíná agentuře, že pokud není finanční 
rozhodnutí o plánovaném operativním 
zadávání zakázek řádně podloženo 
základními údaji, může být platnost 
rozhodnutí agentury zpochybněna; 
poznamenává, že podle agentury je 
počínaje rokem 2011 ke konečnému 
pracovnímu programu připojována zvláštní 
příloha s údaji o souhrnném rozpočtovém 
krytí vyhrazeném pro veřejné zakázky na 
příslušný rok, předběžném počtu veřejných 
zakázek a předběžných časových rámcích 
pro jednotlivé činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá agenturu, aby zajistila přesné a 
včasné podávání zpráv o projednávaných 
postupech správní radě; konstatuje, že o 
projednávaných postupech agentury, 
kterých je nutno používat za přesně 
vymezených podmínek, není správní rada 
vždy informována;

9. vyzývá agenturu, aby zajistila přesné a 
včasné podávání zpráv o projednávaných 
postupech správní radě; z informací 
obdržených od agentury bere na vědomí, 
že od roku 2009 je k výroční zprávě o 
činnosti agentury připojována zvláštní 
příloha obsahující nezbytné informace o 
projednávaných postupech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen informacemi uvedenými
ve zprávě, podle nichž byla v roce 2010 
ohrožena nezávislost účetního agentury; 
konstatuje, že v daném roce přesněji 
řečeno:

10. bere na vědomí informace uvedené ve 
zprávě, podle nichž byla v roce 2010 
ohrožena nezávislost účetního agentury; 
konstatuje, že v daném roce přesněji 
řečeno:

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje však na to, že některé 
nedostatky týkající se účetního stále ještě 
nebyly odstraněny, zejména pokud jde o 
definici jeho úkolů a hodnocení plnění jeho 
povinností; naléhavě proto žádá agenturu, 
aby situaci co nejdříve napravila a aby 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
pravidelně informovala o konkrétních 
opatřeních, která v této věci přijala;

12. upozorňuje však na to, že některé 
nedostatky týkající se účetního stále ještě 
nebyly odstraněny, zejména pokud jde o 
definici jeho úkolů a hodnocení plnění jeho 
povinností; bere na vědomí, že agentura 
přijala požadovaná opatření s cílem 
napravit výše uvedenou situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad tím, že se 
Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 
2010 nezmiňuje o rozpočtových převodech 
agentury; domnívá se, že vysoký počet 
rozpočtových převodů agentury byl pro 
Parlament v předchozích letech důvodem 
ke znepokojení (49 v roce 2009, 52 v roce 
2008 a 32 v roce 2007); žádá proto Účetní 
dvůr, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria neprodleně informoval o tom, 
jaká byla situace ohledně převodů v roce 
2010;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že agentura musí provést 
ještě 15 „velice důležitých“ doporučení 
útvaru interního auditu; je znepokojen 
skutečností, že provedení 8 z těchto 
doporučení se zpozdilo o 6 až 12 měsíců a 
jedno bylo odmítnuto; poznamenává, že 
prvních 11 „velmi důležitých“ doporučení 
se týká rozhodovacího procesu v právní a 
finanční oblasti, řízení lidských zdrojů a 
standardů vnitřní kontroly; dále 
poznamenává, že zmíněné odmítnuté 
doporučení se týká odpovědnosti za 
hodnocení plnění povinností účetního; 
naléhavě proto žádá agenturu, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria objasnila 
důvody, které ji vedly k odmítnutí tohoto 
doporučení, a vyzývá ji, aby přijala 
opatření za účelem odstranění prodlevy v 

16. konstatuje, že agentura musí provést 
ještě 15 „velice důležitých“ doporučení 
útvaru interního auditu; je znepokojen 
skutečností, že provedení 8 z těchto 
doporučení se zpozdilo o 6 až 12 měsíců a 
jedno bylo odmítnuto; poznamenává, že 
prvních 11 „velmi důležitých“ doporučení 
se týká rozhodovacího procesu v právní a 
finanční oblasti, řízení lidských zdrojů a 
standardů vnitřní kontroly; dále 
poznamenává, že zmíněné odmítnuté 
doporučení se týká odpovědnosti za 
hodnocení plnění povinností účetního; 
naléhavě proto žádá agenturu, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria objasnila 
důvody, které ji vedly k odmítnutí tohoto 
doporučení, a vyzývá ji, aby přijala 
opatření za účelem odstranění prodlevy v 
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provádění doporučení; provádění doporučení; bere na vědomí 
informace poskytnuté agenturou, podle 
kterých jedno doporučení útvaru IAS 
(odpovědnost účetního za hodnocení 
výkonnosti) nebylo přijato z důvodu 
nejednotného právního výkladu 
služebního řádu; zdůrazňuje však, že 
agentura na základě vzájemné dohody s 
útvarem IAS toto doporučení plně 
provedla a přijala mezitím zvláštní 
prováděcí pravidlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 18 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá proto agenturu, aby informovala 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
o konkrétních výsledcích, jichž bylo 
dosaženo na základě doporučení útvaru 
IAC;

bere na vědomí prohlášení agentury, v 
němž uvádí, že byly přijaty plán zachování 
provozu pro námořní aplikace, plán 
zachování provozu pro podpůrné činnosti 
a postup zaznamenávání výjimek;

Or. en


