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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
direktören för Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån avseende genomförandet 
av byråns budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
direktören för Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån avseende genomförandet 
av byråns budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån för 
budgetåret 2010.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erfar från 
revisionsrätten att byråns budget för 2010 
uppgick till 50 100 000 EUR, medan 
byrån rapporterar att den har mottagit 
54 400 000 EUR i 
åtagandebemyndiganden och 
50 600 000 EUR i 
betalningsbemyndiganden för 2010.
Parlamentet uppmanar byrån och 
revisionsrätten att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
det exakta beloppet för byråns budget för 
2010 och förklara de motstridiga 
uppgifterna i rapporterna från byrån och 
från revisionsrätten.

2. Europaparlamentet erfar från byrån att 
dess budget för 2010 uppgick till 
53 400 000 EUR i 
åtagandebemyndiganden och 
50 600 000 EUR i 
betalningsbemyndiganden.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet beklagar att 
revisionsrätten inte har nämnt byråns 
överförda och annullerade anslag i sin 
rapport om byråns årsredovisning för 
budgetåret 2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar att byrån, 
efter begäran från parlamentet, i sin 
årsrapport har tagit med specifik 
information om a posteriori-åtaganden 
(rättsliga åtaganden som ingåtts innan de 
motsvarande budgetåtagandena gjordes). 
Parlamentet noterar byråns ansträngningar 
att minska a posteriori-åtagandena (från 
över 20 för 2007 till 5 för 2010), men är 
oroat över att sådana åtaganden bryter 
mot artikel 62.1 i rambudgetförordningen, 
och att byrån har framhärdat med denna 
svaghet sedan 2006.

6. Europaparlamentet noterar att byrån, 
efter begäran från parlamentet, i sin 
årsrapport har tagit med specifik 
information om a posteriori-åtaganden 
(rättsliga åtaganden som ingåtts innan de 
motsvarande budgetåtagandena gjordes). 
Parlamentet noterar byråns ansträngningar 
att minska a posteriori-åtagandena (från 
över 20 för 2007 till 5 för 2010).

Or. en

Ändringsförslag 8
Edit Herczog
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
tillämpa upphandlingsbestämmelserna 
korrekt, och se till att i sitt årliga 
arbetsprogram använda adekvata uppgifter 
om planerade offentliga upphandlingar. 
Det är särskilt oroande att det årliga 
arbetsprogrammet inte explicit redovisar
all den information som nämns i 
budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser. Parlamentet 
påminner byrån om att giltigheten i byråns 
beslut kan ifrågasättas, om beslut som rör 
finansieringen av de upphandlingar som 
planeras för verksamheten inte har adekvat 
stöd av underliggande uppgifter. 
Parlamentet erfar från byrån att den från 
och med 2011 har infört en särskild bilaga i 
det slutliga arbetsprogrammet med 
uppgifter om hur stort totalbelopp i 
budgeten som avdelats för upphandlingar 
under året, en uppskattning av antalet 
kontrakt samt tidsuppskattningar per 
aktivitet.

8. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
tillämpa upphandlingsbestämmelserna 
korrekt, och se till att i sitt årliga 
arbetsprogram använda adekvata uppgifter 
om planerade offentliga upphandlingar.  
Det är särskilt oroande att det årliga 
arbetsprogrammet inte explicit redovisade
all den information som nämns i 
budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser. Parlamentet 
påminner byrån om att giltigheten i byråns 
beslut kan ifrågasättas, om beslut som rör 
finansieringen av de upphandlingar som 
planeras för verksamheten inte har adekvat 
stöd av underliggande uppgifter. 
Parlamentet erfar från byrån att den från 
och med 2011 har infört en särskild bilaga i 
det slutliga arbetsprogrammet med 
uppgifter om hur stort totalbelopp i 
budgeten som avdelats för upphandlingar 
under året, en uppskattning av antalet 
kontrakt samt tidsuppskattningar per 
aktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 9
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
se till att korrekt och i rätt tid rapportera till 
styrelsen om förhandlade 
upphandlingsförfaranden. Parlamentet 
noterar att byråns förhandlade 
upphandlingsförfaranden, som bör 
utnyttjas under strikt definierade villkor, 

9. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
se till att korrekt och i rätt tid rapportera till 
styrelsen om förhandlade 
upphandlingsförfaranden. Byrån har 
meddelat att en särskild bilaga har införts 
i dess årliga verksamhetsrapport från och 
med 2009, med den information som 
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faktiskt inte nödvändigtvis rapporterades 
till styrelsen.

krävs om förhandlade upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 10 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är oroat över att 
räkenskapsförarens oberoende 
rapporterades vara i farozonen 2010. 
Parlamentet noterar följande förhållanden 
under året:

10. Europaparlamentet noterar att 
räkenskapsförarens oberoende 
rapporterades vara i farozonen 2010. 
Parlamentet noterar följande förhållanden 
under året:

Or. en

Ändringsförslag 11
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Dock finns det fortfarande brister i 
samband med byråns räkenskapsförare, 
särskilt avseende definitionen av 
ansvarsområde och utvärderingen av 
hans/hennes prestationer. 
Europaparlamentet uppmanar därför
byrån att snabbt rätta till situationen och 
att regelbundet informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
de konkreta åtgärderna och resultaten i 
denna fråga.

12. Dock finns det fortfarande brister i 
samband med byråns räkenskapsförare, 
särskilt avseende definitionen av 
ansvarsområde och utvärderingen av 
hans/hennes prestationer. 
Europaparlamentet noterar att byrån har 
vidtagit adekvata åtgärder för att rätta till 
den tidigare rapporterade situationen. 

Or. en
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Ändringsförslag 12
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet beklagar att 
revisionsrätten i sin årsrapport för 2010 
inte nämnde byråns budgetöverföringar. 
Europaparlamentet konstaterar att den 
höga nivån på budgetöverföringarna 
inom byrån var en källa till oro under 
föregående år (49 under 2009, 52 under 
2008 and 32 under 2007). Revisionsrätten 
ombeds därför att omedelbart informera 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om läget för överföringarna under 2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 13
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet konstaterar att 
byrån fortfarande har 15 ”mycket viktiga” 
rekommendationer från internrevisionen att 
genomföra. Parlamentet är oroat över att 
genomförandet av 8 av dessa 
rekommendationer har försenats med 
6-12 månader, och att en har avvisats. Det
första 11 ”mycket viktiga” 
rekommendationerna avser den rättsliga 
och finansiella beslutsprocessen, 
personaladministrationen och de interna 
kontrollstandarderna. Den avvisade 
rekommendationen avser ansvaret för 
räkenskapsförarens prestationsutvärdering. 
Byrån uppmanas därför att förklara för den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka 

16. Europaparlamentet konstaterar att 
byrån fortfarande har 15 ”mycket viktiga” 
rekommendationer från internrevisionen att 
genomföra. Parlamentet är oroat över att 
genomförandet av 8 av dessa 
rekommendationer har försenats med 
6-12 månader, och att en har avvisats. De
första 11 ”mycket viktiga” 
rekommendationerna avser den rättsliga 
och finansiella beslutsprocessen, 
personaladministrationen och de interna 
kontrollstandarderna. Den avvisade 
rekommendationen avser ansvaret för 
räkenskapsförarens prestationsutvärdering. 
Byrån uppmanas därför att förklara för den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka 
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skälen är till detta avvisande, och att börja 
agera i samband med de rekommendationer 
som ännu inte har följts upp.

skälen är till detta avvisande, och att börja 
agera i samband med de rekommendationer 
som ännu inte har följts upp. Byrån har 
meddelat att en rekommendation från 
internrevisionen (ansvaret för 
räkenskapsförarens 
prestationsutvärdering) avvisades på 
grund av olika rättsliga tolkningar av 
tjänsteföreskrifterna. Parlamentet 
understryker att byrån dock, efter att den 
gjort en överenskommelse med 
internrevisionen, helt och fullt har följt 
denna rekommendation från 
internrevisionen, och sedan dess antagit 
en särskild genomförandebestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 14
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 18 – stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar därför 
byrån att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
vilka konkreta resultat som blev följden av 
IAC:s rekommendationer.

Europaparlamentet noterar byråns uppgift 
att man har antagit kontinuitetsplanen för 
maritima tillämpningar, 
kontinuitetsplanen för stödverksamhet, 
och förfarandet för registrering av 
avvikelser.

Or. en


