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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za pomorsko varnost glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

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

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

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za pomorsko varnost za 
proračunsko leto 2010;
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Or. en

Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega 
sodišča, da je proračun agencije za 
leto 2010 znašal 50.100.000 EUR, 
agencija pa poroča, da je v letu 2010 
prejela 54.400.000 EUR za prevzem 
obveznosti in 50.600.000 EUR za plačila;
poziva agencijo in Računsko sodišče, naj 
organ za podelitev razrešnice obvestita o 
dejanskem znesku proračuna agencije za 
leto 2010 in pojasnita, kako je prišlo do 
neskladja podatkov v njunih poročilih;

2. je seznanjen z ugotovitvijo agencije, da 
je njen proračun za leto 2010 znašal 
53.400.000 EUR za prevzem obveznosti in 
50.600.000 EUR za plačila;

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
agencije za leto 2010 prenesenih in 
storniranih sredstev ni omenilo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je agencija na zahtevo 
Parlamenta v letno poročilo vključila 
podatke o naknadnih obveznostih (tj. 
pravnih obveznostih, ki so bile sprejete 
pred sprejetjem ustreznih proračunskih 
obveznosti); ugotavlja, da je agencija 
naknadne obveznosti zmanjšala (z več kot 
20 v letu 2007 na 5 v letu 2010); kljub 
temu izraža zaskrbljenost, saj so takšne 
obveznosti v nasprotju s členom 62(1)
okvirne finančne uredbe, agencija pa se s 
to pomanjkljivostjo sooča že od leta 2006;

6. ugotavlja, da je agencija na zahtevo 
Parlamenta v letno poročilo vključila 
podatke o naknadnih obveznostih (tj. 
pravnih obveznostih, ki so bile sprejete 
pred sprejetjem ustreznih proračunskih 
obveznosti); ugotavlja, da je agencija 
naknadne obveznosti zmanjšala (z več kot 
20 v letu 2007 na 5 v letu 2010);

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva agencijo, naj postopke javnih 8. poziva agencijo, naj postopke javnih 
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naročil izvaja pravilno in v letni delovni 
načrt vključi dovolj podatkov o 
načrtovanih javnih naročilih; meni, da je 
skrb zbujajoče predvsem to, da letni 
delovni načrt ne navaja izrecno vseh 
informacij, omenjenih v finančni uredbi in 
njenih izvedbenih pravilih; opominja 
agencijo, da je veljavnost sklepa o 
financiranju načrtovanih operativnih javnih 
naročil, ki ni ustrezno podprt s potrebnimi 
podatki, lahko vprašljiva; na podlagi 
podatkov agencije ugotavlja, da je z 
letom 2011 v končni delovni načrt 
vključila posebno prilogo, ki navaja 
okvirni proračun za javna naročila med 
letom, okvirno število pogodb in okvirne 
urnike po dejavnostih;

naročil izvaja pravilno in v letni delovni 
načrt vključi dovolj podatkov o 
načrtovanih javnih naročilih; meni, da je 
skrb zbujajoče predvsem to, da letni 
delovni načrt ni izrecno navedel vseh 
informacij, omenjenih v finančni uredbi in 
njenih izvedbenih pravilih; opominja 
agencijo, da je veljavnost sklepa o 
financiranju načrtovanih operativnih javnih 
naročil, ki ni ustrezno podprt s potrebnimi 
podatki, lahko vprašljiva; na podlagi 
podatkov agencije ugotavlja, da je z 
letom 2011 v končni delovni načrt 
vključila posebno prilogo, ki navaja 
okvirni proračun za javna naročila med 
letom, okvirno število pogodb in okvirne 
urnike po dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva agencijo, naj upravnemu odboru 
posreduje točna in pravočasna poročila o 
postopkih s pogajanji; pravzaprav 
ugotavlja, da upravnemu odboru ni vedno 
poročala o postopkih s pogajanji, ki bi 
morali biti uporabljeni v skladu s strogimi 
merili;

9. poziva agencijo, naj upravnemu odboru 
posreduje točna in pravočasna poročila o 
postopkih s pogajanji; iz navedb agencije 
ugotavlja, da je bila od leta 2009 dalje v 
letno poročilo o dejavnostih vključena 
posebna priloga s potrebnimi 
informacijami o postopkih s pogajanji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10 – uvodni del



AM\892974SL.doc 7/9 PE483.621v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi navedb, da 
bi utegnila biti neodvisnost računovodje 
agencije v letu 2010 vprašljiva; ugotavlja 
namreč, da:

10. ugotavlja, da bi utegnila biti 
neodvisnost računovodje agencije v 
letu 2010 vprašljiva; ugotavlja namreč, da:

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. kljub temu poudarja, da v zvezi z 
računovodjem agencije še vedno obstajajo 
pomanjkljivosti, zlasti glede opredelitve 
njegovih nalog in ocenjevanja njegove 
delovne uspešnosti; zato poziva agencijo, 
naj nemudoma izboljša to stanje in organ 
za podelitev razrešnice redno obvešča o 
konkretnih ukrepih in rezultatih v tej 
zadevi;

12. kljub temu poudarja, da v zvezi z 
računovodjem agencije še vedno obstajajo 
pomanjkljivosti, zlasti glede opredelitve 
njegovih nalog in ocenjevanja njegove 
delovne uspešnosti; ugotavlja, da agencija 
ni ustrezno ukrepala, da bi izboljšala 
stanje, o katerem se je predhodno 
poročalo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da računsko sodišče v letnem 
poročilu za leto 2010 ni omenilo 
proračunskih prenosov agencije; navaja, 
da je bilo veliko število proračunskih 
prenosov razlog za zaskrbljenost 
Parlamenta v preteklih letih (49 prenosov 

črtano
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v letu 2009, 52 v letu 2008 in 32 v 
letu 2007); zato poziva Računsko sodišče, 
naj proračunski organ nemudoma obvesti 
o položaju v zvezi s prenosi v letu 2010;

Or. en

Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da mora agencija uresničiti 
še 15 „zelo pomembnih“ priporočil službe 
za notranjo revizijo; je zaskrbljen, ker je 
bila uresničitev osmih izmed teh priporočil 
odložena za šest do dvanajst mesecev, eno 
pa je bilo zavrnjeno; ugotavlja, da prvih 11 
„zelo pomembnih” priporočil zadeva 
sprejemanje pravnih in finančnih odločitev, 
upravljanje človeških virov in standarde 
notranje kontrole; prav tako ugotavlja, da 
se zavrnjeno priporočilo nanaša na 
odgovornost za ocenjevanje delovne 
uspešnosti računovodje; zato poziva 
agencijo, naj organu za podelitev 
razrešnice pojasni razloge za to zavrnitev 
in naj odložena priporočila čim prej 
uresniči;

16. ugotavlja, da mora agencija uresničiti 
še 15 „zelo pomembnih“ priporočil službe 
za notranjo revizijo; je zaskrbljen, ker je 
bila uresničitev osmih izmed teh priporočil 
odložena za šest do dvanajst mesecev, eno 
pa je bilo zavrnjeno; ugotavlja, da prvih 11 
„zelo pomembnih” priporočil zadeva 
sprejemanje pravnih in finančnih odločitev, 
upravljanje človeških virov in standarde 
notranje kontrole; prav tako ugotavlja, da 
se zavrnjeno priporočilo nanaša na 
odgovornost za ocenjevanje delovne 
uspešnosti računovodje; zato poziva 
agencijo, naj organu za podelitev 
razrešnice pojasni razloge za to zavrnitev 
in naj odložena priporočila čim prej 
uresniči; iz navedb agencije ugotavlja, da 
je bilo eno priporočilo službe za notranjo 
revizijo (odgovornost za ocenjevanje 
delovne uspešnosti računovodje) 
zavrnjeno zaradi različne pravne razlage 
kadrovskih predpisov; vendar pa 
poudarja, da je po medsebojnem dogovoru 
med službo za notranjo revizijo in 
agencijo slednja v celoti upoštevala 
priporočilo službe za notranjo revizijo in 
je med tem sprejela posebno izvedbeno 
pravilo;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 18 – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

zato poziva agencijo, naj organ za 
podeljevanje razrešnice obvešča o 
konkretnih rezultatih na podlagi 
omenjenih priporočil;

iz navedb agencije ugotavlja, da so bili 
sprejeti načrt neprekinjenega poslovanja 
za aplikacije na področju pomorstva, 
načrt neprekinjenega poslovanja za
podporne dejavnosti in postopek 
registracije izjem;

Or. en


