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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid voor het begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en
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Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid voor het begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt er via de Rekenkamer kennis van
dat de begroting van het Agentschap 
50 100 000 EUR bedroeg voor 2010, 
terwijl het Agentschap had aangegeven 
dat het 54 400 000 EUR aan 
vastleggingskredieten en 50 600 000 EUR 
aan betalingskredieten had ontvangen voor 
2010; verzoekt het Agentschap en de 
Rekenkamer om de kwijtingsautoriteit in 
kennis te stellen van het exacte bedrag 
van de begroting van het Agentschap voor 
2010 en om te verklaren waarom de 
verslagen van het Agentschap en de 
Rekenkamer tegenstrijdige gegevens 
bevatten;

2. neemt kennis van de informatie van het 
Agentschap dat zijn begroting voor 2010 
53 400 000 EUR aan vastleggingskredieten 
bedroeg en 50 600 000 EUR aan 
betalingskredieten;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer in zijn 
verslag inzake de jaarrekening van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 
geen gewag maakte van de overgedragen 
en geannuleerde kredieten van het 
Agentschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat het Agentschap op verzoek 
van het Parlement specifieke informatie 
over a posteriori-verbintenissen (i.e. 
juridische verbintenissen die werden 
aangegaan vóór de desbetreffende 
begrotingsvastleggingen waren gedaan) 
opgenomen heeft in zijn jaarverslag; neemt 
nota van de inspanningen van het 
Agentschap om a posteriori-verbintenissen 
te beperken (van meer dan 20 in 2007 tot 5 
in 2010); maar is bezorgd dat dergelijke 
verbintenissen een inbreuk vormen op 
artikel 62, lid 1 van de financiële 
kaderregeling en dat het Agentschap deze 
tekortkoming al sinds 2006 vertoont;

6. erkent dat het Agentschap op verzoek 
van het Parlement specifieke informatie 
over a posteriori-verbintenissen (i.e. 
juridische verbintenissen die werden 
aangegaan vóór de desbetreffende 
begrotingsvastleggingen waren gedaan) 
opgenomen heeft in zijn jaarverslag; neemt 
nota van de inspanningen van het 
Agentschap om a posteriori-verbintenissen 
te beperken (van meer dan 20 in 2007 tot 5 
in 2010);

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij het Agentschap op aan om 
de procedures voor het plaatsen van 

8. vraagt het Agentschap om de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten correct 
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opdrachten correct toe te passen en te 
verzekeren dat er afdoende gegevens 
beschikbaar zijn inzake geplande 
overheidsopdrachten in zijn jaarlijks 
werkprogramma; is in het bijzonder van 
mening dat het feit dat niet alle informatie 
waarnaar verwezen wordt in het financieel 
reglement en de uitvoeringsbepalingen 
ervan expliciet openbaar gemaakt wordt in 
het werkprogramma, tot bezorgdheid 
strekt; herinnert het Agentschap eraan dat 
als een financieringsbeslissing over een 
geplande operationele overheidsopdracht 
niet afdoende ondersteund wordt door 
onderliggende gegevens, dat de geldigheid 
van de beslissing van het Agentschap op de
helling kan plaatsen; neemt er via het 
Agentschap kennis van dat er sinds 2011 
een specifieke bijlage is opgenomen in het 
financiële werkprogramma, waarin wordt 
aangegeven welke globale begroting er is 
voorbehouden voor het plaatsen van 
opdrachten in de loop van het jaar, hoeveel 
contracten er naar schatting afgesloten 
zullen worden en wat de indicatieve 
tijdspaden zijn, gegroepeerd op basis van 
de activiteiten;

toe te passen en te verzekeren dat er 
afdoende gegevens beschikbaar zijn inzake 
geplande overheidsopdrachten in zijn 
jaarlijks werkprogramma; is in het 
bijzonder van mening dat het feit dat niet 
alle informatie waarnaar verwezen wordt in 
het financieel reglement en de
uitvoeringsbepalingen ervan expliciet 
openbaar gemaakt werd in het 
werkprogramma, tot bezorgdheid strekt; 
herinnert het Agentschap eraan dat als een 
financieringsbeslissing over een geplande 
operationele overheidsopdracht niet 
afdoende ondersteund wordt door 
onderliggende gegevens, dat de geldigheid 
van de beslissing van het Agentschap op de 
helling kan plaatsen; neemt er via het 
Agentschap kennis van dat er sinds 2011 
een specifieke bijlage is opgenomen in het 
financiële werkprogramma, waarin wordt 
aangegeven welke globale begroting er is 
voorbehouden voor het plaatsen van 
opdrachten in de loop van het jaar, hoeveel 
contracten er naar schatting afgesloten 
zullen worden en wat de indicatieve 
tijdspaden zijn, gegroepeerd op basis van 
de activiteiten;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt het Agentschap om te zorgen 
voor een nauwkeurige en tijdige 
verslaglegging aan de raad van bestuur 
inzake de uitonderhandelde procedures; 
erkent dat er over de uitonderhandelde 
procedures van het Agentschap, die 
aangewend dienen te worden in strikt 
gedefinieerde omstandigheden, niet 
noodzakelijk verslag wordt uitgebracht 
aan de raad van bestuur;

9. verzoekt het Agentschap om te zorgen 
voor een nauwkeurige en tijdige 
verslaglegging aan de raad van bestuur 
inzake de uitonderhandelde procedures; 
neemt kennis van de informatie van het 
Agentschap dat er sinds 2009 een 
specifieke bijlage is opgenomen in zijn 
financiële werkprogramma, met de nodige 
informatie over uitonderhandelde 
procedures;
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Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat de onafhankelijkheid van 
de rekenplichtige van het Agentschap 
mogelijk op de helling zou komen te staan 
in 2010; merkt inderdaad op dat dat jaar:

10. wijst erop dat de onafhankelijkheid van 
de rekenplichtige van het Agentschap 
mogelijk op de helling zou komen te staan 
in 2010; merkt inderdaad op dat dat jaar:

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept echter dat er nog steeds 
zwakke punten bestaan ten aanzien van de 
rekenplichtige van het Agentschap, in het 
bijzonder op het vlak van de definitie van 
de verantwoordelijkheden en de evaluatie 
van de uitoefening van zijn taken; dringt er 
daarom bij het Agentschap op aan om de
situatie snel recht te zetten en de 
kwijtingsautoriteit regelmatig op de 
hoogte te stellen van de concrete 
maatregelen die op dat vlak werden 
getroffen en de resultaten die werden 
bereikt;

12. onderstreept echter dat er nog steeds 
zwakke punten bestaan ten aanzien van de 
rekenplichtige van het Agentschap, in het 
bijzonder op het vlak van de definitie van 
de verantwoordelijkheden en de evaluatie 
van de uitoefening van zijn taken; wijst 
erop dat het Agentschap de nodige actie 
heeft ondernomen om de eerder 
vastgestelde situatie recht te zetten;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt dat de Rekenkamer in zijn 
jaarverslag voor 2010 niet heeft verwezen 
naar de begrotingsoverschrijvingen van 
het Agentschap; is van mening dat het 
grote aantal begrotingsoverschrijvingen 
bij het Agentschap het Parlement de 
afgelopen jaren tot bezorgdheid strekte 
(49 in 2009, 52 in 2008 en 32 in 2007); 
verzoekt de Rekenkamer daarom om de 
kwijtingsautoriteit onverwijld in kennis te 
stellen van de situatie op het vlak van 
overschrijvingen in 2010;

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent dat het Agentschap nog 15 "zeer 
belangrijke" aanbevelingen van de dienst 
Interne Audit moet toepassen; is bezorgd 
dat de tenuitvoerlegging van 8 van deze 
aanbevelingen met 6 tot 12 maanden werd 
uitgesteld en dat één aanbeveling 
verworpen werd; merkt op dat de eerste 11 
"zeer belangrijke" aanbevelingen 
betrekking hebben op het juridische en 
financiële besluitvormingsproces, het 
beheer van personeelszaken en de 
internecontrolenormen; merkt tevens op 
dat de verworpen aanbeveling betrekking 
heeft op de verantwoordelijkheid voor de 
prestatie-evaluatie van de rekenplichtige; 
dringt er daarom bij het Agentschap op aan 
om de redenen voor deze verwerping te 
verklaren aan de kwijtingsautoriteit en 
verzoekt het Agentschap om actie te 
ondernemen ten aanzien van de vertraagde 
aanbevelingen;

16. erkent dat het Agentschap nog 15 "zeer 
belangrijke" aanbevelingen van de dienst 
Interne Audit moet toepassen; is bezorgd 
dat de tenuitvoerlegging van 8 van deze 
aanbevelingen met 6 tot 12 maanden werd 
uitgesteld en dat één aanbeveling 
verworpen werd; merkt op dat de eerste 11 
"zeer belangrijke" aanbevelingen 
betrekking hebben op het juridische en 
financiële besluitvormingsproces, het 
beheer van personeelszaken en de 
internecontrolenormen; merkt tevens op 
dat de verworpen aanbeveling betrekking 
heeft op de verantwoordelijkheid voor de 
prestatie-evaluatie van de rekenplichtige; 
dringt er daarom bij het Agentschap op aan 
om de redenen voor deze verwerping te 
verklaren aan de kwijtingsautoriteit en 
verzoekt het Agentschap om actie te 
ondernemen ten aanzien van de vertraagde 
aanbevelingen; neemt kennis van de 
informatie van het Agentschap dat een 
aanbeveling (verantwoordelijkheid voor 
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de beoordeling van de taakuitvoering door 
de rekenplichtige) van de IAS is 
verworpen vanwege uiteenlopende 
juridische interpretaties van het 
personeelsstatuut; benadrukt echter dat, 
op grond van een bereikte 
overeenstemming tussen de IAS en het 
Agentschap, het Agentschap deze 
aanbeveling van de IAS volledig heeft 
uitgevoerd en inmiddels een specifiek 
uitvoeringsvoorschrift heeft vastgesteld; 

Or. en

Amendement 14
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt het Agentschap daarom om de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 
de concrete resultaten naar aanleiding 
van de aanbevelingen van de IAC;

neemt kennis van de verklaring van het 
Agentschap dat het 
bedrijfscontinuïteitsplan voor maritieme 
toepassingen, het bedrijfscontinuïteitsplan 
voor ondersteunende activiteiten en de 
procedure voor de inschrijving van 
uitzonderingen zijn goedgekeurd;

Or. en


