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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu absolutorium z wykonania 
budżetu agencji na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu absolutorium z wykonania 
budżetu agencji na 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 ds. Bezpieczeństwa na Morzu za 
rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu 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 ds. Bezpieczeństwa na Morzu za 
rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. na podstawie ustaleń Trybunału 
Obrachunkowego stwierdza, że budżet 
Agencji na 2010 r., wyniósł 50 100 000 
EUR, natomiast Agencja zgłosiła 
otrzymanie 54 400 000 EUR środków na 
zobowiązania i 50 600 000 EUR środków 
na płatności na 2010 r.; wzywa Agencję i 
Trybunał Obrachunkowy do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o dokładnej kwocie budżetu 
Agencji na 2010 r. oraz wyjaśnienia 
obecności sprzecznych danych w 
sprawozdaniach Agencji i Trybunału 
Obrachunkowego;

2. na podstawie ustaleń agencji stwierdza, 
że jej budżet na 2010 r., wyniósł 
53 400 000 EUR środków na zobowiązania 
i 50 600 000 EUR środków na płatności;

Or. en
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Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że na wniosek Parlamentu 
Agencja uwzględniła w sprawozdaniu 
rocznym szczegółowe informacje na temat 
zobowiązań a posteriori (tj. zobowiązań 
prawnych podjętych przed podjęciem 
odpowiadających im zobowiązań 
budżetowych); odnotowuje wysiłki Agencji
na rzecz zmniejszenia zobowiązań a 
posteriori (z ponad 20 w 2007 r. do 5 w 
2010 r.); jest jednak zaniepokojony, że 
zobowiązania takie stanowią naruszenie 
art. 62 ust. 1 ramowego rozporządzenia 
finansowego oraz że Agencja utrwala tę 
nieprawidłowość od 2006 r.;

6. uznaje, że na wniosek Parlamentu 
agencja uwzględniła w sprawozdaniu 
rocznym szczegółowe informacje na temat 
zobowiązań a posteriori (tj. zobowiązań 
prawnych podjętych przed podjęciem 
odpowiadających im zobowiązań 
budżetowych); odnotowuje wysiłki agencji
na rzecz zmniejszenia zobowiązań a 
posteriori (z ponad 20 w 2007 r. do 5 w 
2010 r.);

Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Agencję do prawidłowego 
stosowania procedur udzielania zamówień 
oraz zapewnienia odpowiednich danych 
dotyczących planowanych zamówień 
publicznych w rocznym programie prac; w 
szczególności uważa, że powodem do 
obaw jest brak wyraźnego ujawnienia w 
tym programie wszystkich informacji, o 
których mowa w rozporządzeniu 
finansowym i przepisach wykonawczych; 
przypomina Agencji, że jeżeli decyzja 
finansowa dotycząca planowanych 
zamówień operacyjnych nie jest 
odpowiednio potwierdzona danymi 
leżącymi u jej podstaw, może to narazić na 
szwank ważność decyzji Agencji; na 
podstawie informacji Agencji odnotowuje, 
że od 2011 r. w ostatecznym programie 
prac wprowadzono specjalny załącznik 
wskazujący ogólną kopertę budżetową 
zarezerwowaną na zamówienia w ciągu 
roku, liczbę zamówień oraz orientacyjne 
ramy czasowe pogrupowane według 
poszczególnych działań;

8. poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Agencję do zapewnienia 
Zarządowi dokładnych i terminowych 
informacji na temat procedur 
negocjacyjnych; uznaje w istocie, że 
informacje o procedurach negocjacyjnych 

9. wzywa agencję do zapewnienia 
Zarządowi dokładnych i terminowych 
informacji na temat procedur 
negocjacyjnych; na podstawie informacji 
agencji odnotowuje, że począwszy od roku 
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Agencji, które powinny być stosowane w 
ściśle określonych warunkach, nie są 
koniecznie przekazywane Zarządowi;

2009 do jej rocznego sprawozdania z 
działalności dodaje się specjalny załącznik 
zawierający niezbędne informacje na 
temat procedur negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony, że podobno w 2010 
r. zagrożona była niezależność księgowego 
Agencji; w istocie odnotowuje, że w ciągu 
roku:

10. zauważa, że podobno w 2010 r. 
zagrożona była niezależność księgowego 
agencji; w istocie odnotowuje, że w ciągu 
roku:

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla jednak, że w przypadku 
księgowego Agencji nadal występują 
niedociągnięcia, dotyczące przede 
wszystkim definicji zadań i oceny 
wykonywania jego obowiązków; wzywa 
zatem Agencję do szybkiego zaradzenia tej 
sytuacji i regularnego informowania 
organu udzielającego absolutorium o 
konkretnych działaniach i wynikach w 
tym zakresie;

12. podkreśla jednak, że w przypadku 
księgowego agencji nadal występują 
niedociągnięcia, dotyczące przede 
wszystkim definicji zadań i oceny 
wykonywania jego obowiązków;  zauważa, 
że agencja podjęła niezbędne działania w 
celu naprawienia wcześniej odnotowanej 
sytuacji;

Or. en
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Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ubolewa, że w sprawozdaniu rocznym 
za 2010 Trybunał Obrachunkowy nie 
wspomniał o przesunięciach środków 
budżetowych Agencji; uważa, że znaczna 
liczba przesunięć środków budżetowych w 
Agencji była dla Parlamentu powodem do 
obaw w latach poprzednich (49 w 2009 r., 
52 w 2008 r. i 32 w 2007 r.); zwraca się 
zatem do Trybunału Obrachunkowego o 
niezwłoczne poinformowanie organu 
udzielającego absolutorium o sytuacji w 
zakresie przesunięć w 2010 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że Agencja nadal nie 
wykonała 15 „bardzo ważnych” zaleceń 
Służby Audytu Wewnętrznego; jest 
zaniepokojony, że wykonanie 8 z tych 
zaleceń opóźniło się o 6–12 miesięcy, 
natomiast jedno zostało odrzucone; zwraca 
uwagę, że pierwsze 11 „bardzo ważnych” 
zaleceń dotyczy procesu podejmowania 
decyzji prawnych i finansowych, 
zarządzania zasobami ludzkimi i norm 
kontroli wewnętrznej; odnotowuje 
również, że odrzucone zalecenie dotyczy 
odpowiedzialności za prowadzenie oceny 
księgowego; wzywa zatem Agencję do 
wyjaśnienia organowi udzielającemu 

16. stwierdza, że agencja nadal nie 
wykonała 15 „bardzo ważnych” zaleceń 
Służby Audytu Wewnętrznego; jest 
zaniepokojony, że wykonanie 8 z tych 
zaleceń opóźniło się o 6–12 miesięcy, 
natomiast jedno zostało odrzucone; zwraca 
uwagę, że pierwsze 11 „bardzo ważnych” 
zaleceń dotyczy procesu podejmowania 
decyzji prawnych i finansowych, 
zarządzania zasobami ludzkimi i norm 
kontroli wewnętrznej; odnotowuje 
również, że odrzucone zalecenie dotyczy 
odpowiedzialności za prowadzenie oceny 
księgowego; wzywa zatem agencję do 
wyjaśnienia organowi udzielającemu 
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absolutorium powodów jego odrzucenia i 
wzywa Agencję do podjęcia działań w 
związku z zaleceniami, których wykonanie 
się opóźnia;

absolutorium powodów jego odrzucenia i 
wzywa agencję do podjęcia działań w 
związku z zaleceniami, których wykonanie 
się opóźnia; na podstawie informacji 
agencji odnotowuje, że odrzucono jedno 
zalecenie IAS (odpowiedzialność za 
dokonanie oceny pracy księgowego) z 
uwagi na różne interpretacje prawne 
Regulaminu Pracowniczego; podkreśla 
jednak, że wskutek porozumienia 
pomiędzy IAS a agencją ta ostatnia 
wypełniła w pełni zalecenie IAS i przyjęła 
w międzyczasie specjalny przepis 
wykonawczy;

Or. en

Poprawka 14
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa zatem Agencję do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
konkretnych wynikach osiągniętych w 
związku z zaleceniami określonymi przez 
IAC;

odnotowuje oświadczenie agencji, że 
przyjęto plan na rzecz ciągłości 
działalności w sektorach gospodarki 
morskiej, plan na rzecz ciągłości 
działalności w przypadku działań 
wspierających, a także procedurę 
rejestracji wyjątków;

Or. en


