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Predlog spremembe 1
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... o zaključku poslovnih knjig Evropske 
agencije za varnost v letalstvu za 
proračunsko leto 2010;

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

Or. en
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Predlog spremembe 4
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... o zaključku poslovnih knjig Evropske 
agencije za varnost v letalstvu za 
proračunsko leto 2010;

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

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opominja, da je začetni prispevek 
Evropske unije agenciji za leto 2010 znašal 
32.879.000 EUR; ugotavlja pa, da je bil k 
temu dodan znesek 1.318.000 EUR, 
pridobljen s povračilom presežka, kar 
pomeni, da je celoten prispevek Evropske 
unije za leto 2010 znašal 34.197.000 EUR;

1. opominja, da dve tretjini proračuna 
agencije predstavljajo pristojbine in
stroški, ki jih plača industrija, eno tretjino 
pa subvencija Unije in da je začetni 
prispevek Evropske unije agenciji za 
leto 2010 znašal 32.879.000 EUR; 
ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 
1.318.000 EUR, pridobljen s povračilom 
presežka, kar pomeni, da je celoten 
prispevek Evropske unije za leto 2010 
znašal 34.197.000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opominja, da je začetni prispevek 
Evropske unije agenciji za leto 2010 znašal 
32.879.000 EUR; ugotavlja pa, da je bil k 
temu dodan znesek 1.318.000 EUR, 
pridobljen s povračilom presežka, kar 
pomeni, da je celoten prispevek Evropske 
unije za leto 2010 znašal 34.197.000 EUR;

1. opominja, da dve tretjini proračuna 
agencije predstavljajo pristojbine in 
stroški, ki jih plača industrija, eno tretjino 
pa subvencija Unije in da je začetni 
prispevek Evropske unije agenciji za 
leto 2010 znašal 32.879.000 EUR; 
ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 
1.318.000 EUR, pridobljen s povračilom 
presežka, kar pomeni, da je celoten 
prispevek Evropske unije za leto 2010 
znašal 34.197.000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da v skladu s členom 3 
Uredbe Komisije št. 593/2007 z dne 31. 
maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih 
obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu, prihodki iz naslova taks 
predstavljajo namenske prihodke, ki jih 
agencija lahko prenese, dokler se jih ne 
porabi, in da se presežek proračuna za 
tekoče leto razporedi med rezerve, ki se jih 
lahko porabi v naslednjih letih; ugotavlja, 
da se je znesek rezerv v zadnjih dveh letih 
zmanjšal z 29.000.000 ob koncu leta 2008 
na 21.000.000 ob koncu leta 2010;

3. ugotavlja, da v skladu s členom 3 
Uredbe Komisije št. 593/2007 z dne 31. 
maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih 
obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu, prihodki iz naslova taks 
predstavljajo namenske prihodke, ki jih 
agencija lahko prenese, dokler se jih ne 
porabi; ugotavlja, da se lahko prejemki iz
industrije nanašajo na več kot eno 
proračunsko leto; ugotavlja, da se rezerve, 
ki se jih lahko porabi v naslednjih letih, 
prilagodi na podlagi proračunskih 
rezultatov za posamezno leto; ugotavlja, da 
se je znesek rezerv v zadnjih dveh letih 
zmanjšal z 29.000.000 ob koncu leta 2008 
na 21.000.000 ob koncu leta 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da v skladu s členom 3 
Uredbe Komisije št. 593/2007 z dne 31. 
maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih 
obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu, prihodki iz naslova taks 
predstavljajo namenske prihodke, ki jih 
agencija lahko prenese, dokler se jih ne 
porabi, in da se presežek proračuna za 
tekoče leto razporedi med rezerve, ki se jih 
lahko porabi v naslednjih letih; ugotavlja, 
da se je znesek rezerv v zadnjih dveh letih 
zmanjšal z 29.000.000 ob koncu leta 2008 
na 21.000.000 ob koncu leta 2010;

3. ugotavlja, da v skladu s členom 3 
Uredbe Komisije št. 593/2007 z dne 31. 
maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih 
obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu, prihodki iz naslova taks 
predstavljajo namenske prihodke, ki jih 
agencija lahko prenese, dokler se jih ne 
porabi; ugotavlja, da se lahko prejemki iz
industrije nanašajo na več kot eno 
proračunsko leto; ugotavlja, da rezerve, ki 
se jih lahko porabi v naslednjih letih, 
temeljijo na podlagi proračunskih 
rezultatov za posamezno leto; ugotavlja, da 
se je znesek rezerv v zadnjih dveh letih 
zmanjšal z 29.000.000 ob koncu leta 2008 
na 21.000.000 ob koncu leta 2010;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poziva agencijo, naj izboljša 
svoj sistem spremljanja certificiranja 
projektov in tako zagotovi, da obračunane 
takse ne odstopajo bistveno od dejanskih 
stroškov skozi celotno trajanje projekta;

5. poziva agencijo, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi odpravila pomanjkljivosti, ki
ogrožajo preglednost postopka javnih 
naročil ter načelo dobrega finančnega 
poslovodenja;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poziva agencijo, naj izboljša 
svoj sistem spremljanja certificiranja 
projektov in tako zagotovi, da obračunane 
takse ne odstopajo bistveno od dejanskih 
stroškov skozi celotno trajanje projekta;

5. poziva agencijo, naj še izboljša svoj 
sistem spremljanja certificiranja projektov 
in tako zagotovi, da obračunane takse ne 
odstopajo bistveno od dejanskih stroškov 
skozi celotno trajanje projekta;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. na podlagi podatkov Računskega 
sodišča je seznanjen s tem, da finančno 
najugodnejše ponudbe pri dveh velikih 
postopkih javnih naročil zaradi metode 
vrednotenja pri ocenjevanju cene niso 
mogle doseči največjega števila točk; 
razume agencijo, da se ta dva postopka 
javnih naročil nanašata na:

10. na podlagi podatkov Računskega 
sodišča je seznanjen s tem, da finančno 
najugodnejše ponudbe pri dveh velikih 
postopkih javnih naročil zaradi metode 
vrednotenja pri ocenjevanju cene morda 
niso mogle doseči največjega števila točk; 
razume agencijo, da se ta dva postopka 
javnih naročil nanašata na:

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okvirno pogodbo za obdobje največ štirih – okvirno pogodbo za obdobje največ štirih 
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let za študije o zahtevah in standardih v 
zvezi s certificiranjem letalskih motorjev, 
za katere izbrani pogodbenik ni izpolnil 
vseh stroškovnih elementov v svoji prijavi,

let za študije o zahtevah in standardih v 
zvezi s certificiranjem letalskih motorjev v 
najvišji vrednosti 2.500.000 EUR, za 
katere izbrani pogodbenik ni izpolnil vseh 
stroškovnih elementov v svoji prijavi,

Or. en

Predlog spremembe 13
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okvirno pogodbo za obdobje največ štirih 
let za študije o zahtevah in standardih v 
zvezi s certificiranjem letalskih motorjev, 
za katere izbrani pogodbenik ni izpolnil 
vseh stroškovnih elementov v svoji prijavi,

– okvirno pogodbo za obdobje največ štirih
let za študije o zahtevah in standardih v 
zvezi s certificiranjem letalskih motorjev v 
najvišji vrednosti 2.500.000 EUR, za 
katere izbrani pogodbenik ni izpolnil vseh 
stroškovnih elementov v svoji prijavi,

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

se seznanja z odgovorom agencije, da s 
tem v zvezi ni mogoče poročati o nobenem 
negativnem učinku, in meni, da je takšen 
odgovor nepopoln;

se seznanja z odgovorom agencije, da s 
tem v zvezi ni mogoče poročati o nobenem 
negativnem učinku, vendar bo vseeno 
upoštevala mnenje Računskega sodišča in 
se skušala v prihodnje tveganju izogniti, 
tako da bo namenila več pozornosti 
formulam finančnega vrednotenja;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice o skupni vrednosti 
okvirne pogodbe ter odpravi 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo 
transparentnost postopka javnih naročil ter 
načelo dobrega finančnega poslovodenja;

11. poziva agencijo, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi odpravila pomanjkljivosti, ki 
ogrožajo preglednost postopka javnih 
naročil ter načelo dobrega finančnega
poslovodenja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice o skupni vrednosti 
okvirne pogodbe ter odpravi 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo 
transparentnost postopka javnih naročil ter 
načelo dobrega finančnega poslovodenja;

11. poziva agencijo, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi odpravila pomanjkljivosti, ki 
ogrožajo preglednost postopka javnih 
naročil ter načelo dobrega finančnega 
poslovodenja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice o skupni vrednosti 

11. poziva agencijo, naj odpravi 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo 



PE483.623v01-00 10/23 AM\892977SL.doc

SL

okvirne pogodbe ter odpravi 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo 
transparentnost postopka javnih naročil ter 
načelo dobrega finančnega poslovodenja;

transparentnost postopka javnih naročil ter 
načelo dobrega finančnega poslovodenja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, da organ za podelitev 
razrešnice ponovno ugotavlja
pomanjkljivosti pri postopkih za izbor 
uslužbencev, ki škodijo transparentnosti 
teh postopkov; na podlagi podatkov 
Računskega sodišča se seznanja s tem, da 
ni dokazov, da bi bila pri postopkih za 
izbiranje uslužbencev merila za povabilo 
na razgovor ali uvrstitev na rezervni 
seznam določena pred začetkom 
preverjanja prijav; ugotavlja, da gre pri 
tem lahko za prikrivanje primerov 
nepotizma ali navzkrižje interesov;

12. ugotavlja, da je organ za podelitev 
razrešnice odkril pomanjkljivosti pri 
postopkih za izbor uslužbencev, ki škodijo 
transparentnosti teh postopkov; na podlagi 
podatkov Računskega sodišča se seznanja s 
tem, da ni dokazov, da bi bila pri postopkih 
za izbiranje uslužbencev merila za 
povabilo na razgovor ali uvrstitev na 
rezervni seznam določena pred začetkom 
preverjanja prijav; je seznanjen s tem, da 
so bile pomanjkljivosti medtem 
odpravljene;

Or. en

Predlog spremembe 19
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, da organ za podelitev 
razrešnice ponovno ugotavlja
pomanjkljivosti pri postopkih za izbor 
uslužbencev, ki škodijo transparentnosti 
teh postopkov; na podlagi podatkov 

12. ugotavlja, da je organ za podelitev 
razrešnice ponovno odkril pomanjkljivosti 
pri postopkih za izbor uslužbencev, ki 
škodijo transparentnosti teh postopkov; na 
podlagi podatkov Računskega sodišča se 
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Računskega sodišča se seznanja s tem, da 
ni dokazov, da bi bila pri postopkih za 
izbiranje uslužbencev merila za povabilo 
na razgovor ali uvrstitev na rezervni 
seznam določena pred začetkom 
preverjanja prijav; ugotavlja, da gre pri tem 
lahko za prikrivanje primerov nepotizma 
ali navzkrižje interesov;

seznanja s tem, da ni dokazov, da bi bila 
pri postopkih za izbiranje uslužbencev 
merila za povabilo na razgovor ali uvrstitev 
na rezervni seznam določena pred 
začetkom preverjanja prijav; ugotavlja, da 
gre pri tem lahko za prikrivanje primerov 
nepotizma ali navzkrižje interesov; poziva 
agencijo, naj naredi vse potrebno, da bi 
preprečila navzkrižje interesov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zaskrbljen, da agencija ni obvestila 
organa za podelitev razrešnice o ukrepih, ki 
jih je sprejela za razrešitev nastale 
situacije in za zagotavljanje večje 
transparentnosti postopkov izbora 
strokovnjakov/uslužbencev, kot je bilo 
zahtevano v letu 2009, ter je ukrepe 
sprejela šele v letu 2010, po tem ko je 
Računsko sodišče v svojem poročilu 
ponovno izpostavilo to vprašanje;
ponovno poudarja, da je učinek teh 
pomanjkljivosti še bolj pomemben ob 
upoštevanju ciljev agencije, ki so: 
določanje podrobnosti certificiranja, 
sprejemanje odločitev v zvezi s plovnostjo 
in okoljskim certificiranjem ter izvajanje 
inšpekcijskih pregledov standardiziranja 
pri pristojnih organih v državah članicah;

13. ugotavlja, da agencija ni obvestila 
organa za podelitev razrešnice o ukrepih, ki 
jih je sprejela za zagotavljanje večje 
transparentnosti postopkov izbora 
strokovnjakov/uslužbencev, kot je bilo 
zahtevano v letu 2009, čeprav je seznanjen 
s tem, da je bila zadeva urejena brez 
odlašanja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zaskrbljen, da agencija ni obvestila 
organa za podelitev razrešnice o ukrepih, ki 
jih je sprejela za razrešitev nastale 
situacije in za zagotavljanje večje 
transparentnosti postopkov izbora 
strokovnjakov/uslužbencev, kot je bilo 
zahtevano v letu 2009, ter je ukrepe 
sprejela šele v letu 2010, po tem ko je 
Računsko sodišče v svojem poročilu 
ponovno izpostavilo to vprašanje; ponovno 
poudarja, da je učinek teh pomanjkljivosti 
še bolj pomemben ob upoštevanju ciljev 
agencije, ki so: določanje podrobnosti 
certificiranja, sprejemanje odločitev v 
zvezi s plovnostjo in okoljskim 
certificiranjem ter izvajanje inšpekcijskih 
pregledov standardiziranja pri pristojnih 
organih v državah članicah;

13. ugotavlja, da agencija ni obvestila 
organa za podelitev razrešnice o ukrepih, ki 
jih je sprejela za zagotavljanje večje 
transparentnosti postopkov izbora 
strokovnjakov/uslužbencev, kot je bilo 
zahtevano v letu 2009, čeprav je seznanjen 
s tem, da je bila zadeva urejena v letu 
2010; ponovno poudarja, da je učinek teh 
pomanjkljivosti še bolj pomemben ob 
upoštevanju ciljev agencije, ki so: 
določanje podrobnosti certificiranja, 
sprejemanje odločitev v zvezi s plovnostjo 
in okoljskim certificiranjem ter izvajanje 
inšpekcijskih pregledov standardiziranja 
pri pristojnih organih v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 22
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. se seznanja z odgovorom agencije 
Računskemu sodišču, v katerem je agencija 
zapisala, da je v svoje smernice za člane 
izbirne komisije navedla minimalne 
zahteve, ki jih morajo kandidati 
izpolnjevati za vabilo na razgovor (50 %) 
ali za uvrstitev na rezervni seznam (65 %), 
vendar da si pridržuje pravico, da odloči, 
kaj pomeni primerno število kandidatov za 
vabilo na razgovor glede na njihov dosežen 
rezultat;

14. se seznanja z odgovorom agencije 
Računskemu sodišču, v katerem je agencija 
zapisala, da je v svoje smernice za člane 
izbirne komisije navedla minimalne 
zahteve, ki jih morajo kandidati 
izpolnjevati za vabilo na razgovor (50 %) 
ali za uvrstitev na rezervni seznam (65 %), 
vendar da si pridržuje pravico, da odloči, 
kaj pomeni največje primerno število 
kandidatov za vabilo na razgovor glede na 
njihov dosežen rezultat;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja agencijo na pomembnost 
zagotavljanja ustreznega usposabljanja in 
meril usposabljanja za inšpekcijske time in 
vodje timov; poziva agencijo, naj sprejme 
konkretne ukrepe in o tem obvesti organ 
za podelitev razrešnice;

15. opozarja agencijo na pomembnost 
zagotavljanja ustreznega usposabljanja in 
meril usposabljanja za inšpekcijske time in 
vodje timov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da uslužbenci agencije 
običajno prihajajo iz nacionalnih letalskih 
organov in letalske industrije; razume, da 
morajo imeti uslužbenci zadostne in 
aktualne tehnične delovne izkušnje na 
področju letalstva, da lahko opravljajo 
tehnično verifikacijo dokumentov o 
ponazoritvi skladnosti; vendar meni, da gre
za navzkrižje interesov, če uslužbenec, ki 
je v preteklosti delal za enega izmed 
proizvajalcev letalske opreme, sedaj v 
okviru agencije sprejema odločitve o 
certificiranju teh istih letal; je resno 
zaskrbljen, da lahko takšni primeri 
ogrozijo varnost letalstva;

16. ugotavlja, da morajo tehnični
uslužbenci agencije običajno priti iz 
nacionalnih letalskih organov in letalske 
industrije; razume, da morajo imeti 
uslužbenci zadostne in aktualne tehnične 
delovne izkušnje na področju letalstva, da 
lahko opravljajo tehnično verifikacijo 
dokumentov o ponazoritvi skladnosti in 
zagotavljajo ustrezno raven varnosti v 
letalstvu, kot zahteva veljavna zakonodaja 
Unije; vendar meni, da bi lahko šlo za 
navzkrižje interesov, če uslužbenec, ki je v 
preteklosti delal za enega izmed 
proizvajalcev letalske opreme, sedaj v 
okviru agencije sprejema odločitve o 
certificiranju teh istih letal in če ta 
situacija ni odkrita in ustrezno rešena; 
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kljub vsemu priznava, da je agencija 
uvedla postopek certificiranja, v katerem 
je nepristranskost odločitev zagotovljena s 
kolegialnostjo tehničnih ocen in samega 
procesa odločanja; je seznanjen tudi s 
tem, da se agencija pripravlja na uvedbo 
politike glede kodeksa ravnanja za celotno 
agencijo, vključno z odkrivanjem, 
preprečevanjem, spremljanjem in 
odpravljanjem posledic morebitnih 
navzkrižij interesov, kar bo agenciji 
omogočilo, da nadalje izboljša odkrivanje 
in odpravljanje navzkrižij interesov na tak 
način, da varnost letalstva ne bo nikdar 
ogrožena;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da uslužbenci agencije 
običajno prihajajo iz nacionalnih letalskih 
organov in letalske industrije; razume, da 
morajo imeti uslužbenci zadostne in 
aktualne tehnične delovne izkušnje na 
področju letalstva, da lahko opravljajo 
tehnično verifikacijo dokumentov o 
ponazoritvi skladnosti; vendar meni, da gre
za navzkrižje interesov, če uslužbenec, ki 
je v preteklosti delal za enega izmed 
proizvajalcev letalske opreme, sedaj v 
okviru agencije sprejema odločitve o 
certificiranju teh istih letal; je resno 
zaskrbljen, da lahko takšni primeri 
ogrozijo varnost letalstva;

16. ugotavlja, da uslužbenci agencije 
običajno prihajajo iz nacionalnih letalskih 
organov in letalske industrije; razume, da 
morajo imeti uslužbenci zadostne in 
aktualne tehnične delovne izkušnje na 
področju letalstva, da lahko opravljajo 
tehnično verifikacijo dokumentov o 
ponazoritvi skladnosti; vendar meni, da bi 
lahko šlo za navzkrižje interesov, če 
uslužbenec, ki je v preteklosti delal za 
enega izmed proizvajalcev letalske opreme, 
sedaj v okviru agencije sprejema odločitve 
o certificiranju teh istih letal;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da uslužbenci agencije 
običajno prihajajo iz nacionalnih letalskih 
organov in letalske industrije; razume, da 
morajo imeti uslužbenci zadostne in 
aktualne tehnične delovne izkušnje na 
področju letalstva, da lahko opravljajo 
tehnično verifikacijo dokumentov o 
ponazoritvi skladnosti; vendar meni, da gre
za navzkrižje interesov, če uslužbenec, ki 
je v preteklosti delal za enega izmed 
proizvajalcev letalske opreme, sedaj v 
okviru agencije sprejema odločitve o 
certificiranju teh istih letal; je resno 
zaskrbljen, da lahko takšni primeri 
ogrozijo varnost letalstva;

16. ugotavlja, da morajo tehnični
uslužbenci agencije običajno priti iz 
nacionalnih letalskih organov in letalske 
industrije; razume, da morajo imeti 
uslužbenci zadostne in aktualne tehnične 
delovne izkušnje na področju letalstva, da 
lahko opravljajo tehnično verifikacijo 
dokumentov o ponazoritvi skladnosti in 
zagotavljajo ustrezno raven varnosti v 
letalstvu, kot zahteva veljavna zakonodaja 
Unije; vendar meni, da bi lahko šlo za 
navzkrižje interesov, če uslužbenec, ki je v 
preteklosti delal za enega izmed 
proizvajalcev letalske opreme, sedaj v 
okviru agencije sprejema odločitve o 
certificiranju teh istih letal in če ta 
situacija ni odkrita in ustrezno rešena; 
kljub vsemu ugotavlja, da je agencija 
uvedla postopek certificiranja, v katerem 
je nepristranskost odločitev zagotovljena s 
kolegialnostjo tehničnih ocen in samega 
procesa odločanja; je seznanjen tudi s 
tem, da se agencija pripravlja na uvedbo 
politike glede kodeksa ravnanja za celotno 
agencijo, vključno z odkrivanjem, 
preprečevanjem, spremljanjem in 
odpravljanjem posledic morebitnih 
navzkrižij interesov, kar bo agenciji 
omogočilo, da nadalje izboljša odkrivanje 
in odpravljanje navzkrižij interesov na tak 
način, da varnost letalstva ne bo nikdar 
ogrožena;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da 
zaposleni v agenciji, ki je predhodno delal 
za proizvajalca letala, ki je predmet 
certificiranja, ne bi smel sodelovati pri 
certificiranju le tega;

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da bi 
morala agencija v politiki navzkrižja 
interesov opredeliti, v kolikšni meri in pod 
katerimi pogoji zaposleni v agenciji, ki je 
predhodno delal za proizvajalca letala, ki je 
predmet certificiranja, lahko sodeluje pri 
certificiranju le-tega;

Or. en

Predlog spremembe 28
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da 
zaposleni v agenciji, ki je predhodno delal 
za proizvajalca letala, ki je predmet 
certificiranja, ne bi smel sodelovati pri 
certificiranju le tega;

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da bi 
morala agencija v politiki navzkrižja 
interesov opredeliti, v kolikšni meri in pod 
katerimi pogoji zaposleni v agenciji, ki je 
predhodno delal za proizvajalca letala, ki je 
predmet certificiranja, lahko sodeluje pri 
certificiranju le tega;

Or. en

Predlog spremembe 29
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da 
zaposleni v agenciji, ki je predhodno delal 
za proizvajalca letala, ki je predmet 
certificiranja, ne bi smel sodelovati pri 
certificiranju le tega;

17. poziva agencijo, naj ustrezno upošteva 
poklicne izkušnje svojih uslužbencev in 
prepreči navzkrižje interesov; meni, da 
zaposleni v agenciji, ki je predhodno delal 
za proizvajalca letala, ki je predmet 
certificiranja, ne bi smel sodelovati pri 
certificiranju le-tega, niti kot član delovne 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice in Komisijo o 
primerih navzkrižja interesov ter naj 
nemudoma imenuje neodvisnega 
strokovnjaka/uslužbenca, ki bo v takšnih 
primerih preveril sprejeto odločitev;

18. poziva agencijo, naj uvede učinkovite 
procese za ustrezno obravnavo morebitnih 
primerov obtožb glede navzkrižja interesov 
v agenciji; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice in Komisijo o 
primerih navzkrižja interesov ter naj 
nemudoma imenuje neodvisnega 
strokovnjaka/uslužbenca, ki bo v takšnih 

18. poziva agencijo, naj uvede učinkovite 
procese za ustrezno obravnavo morebitnih 
primerov obtožb glede navzkrižja interesov 
v agenciji;
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primerih preveril sprejeto odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice in Komisijo o primerih 
navzkrižja interesov ter naj nemudoma 
imenuje neodvisnega 
strokovnjaka/uslužbenca, ki bo v takšnih 
primerih preveril sprejeto odločitev;

18. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice in Komisijo o primerih
navzkrižja interesov ter naj nemudoma 
imenuje neodvisnega 
strokovnjaka/uslužbenca, ki bo v takšnih 
primerih preveril sprejeto odločitev;
agencijo še poziva, naj na svojem 
spletnem mestu objavi izjave o interesih in 
poklicne profile svojih strokovnjakov, 
vodstvenih kadrov, članov upravnega 
odbora in vseh, katerih dejavnosti so 
povezane s postopkom certificiranja; 
meni, da bi morala agencija na področju 
navzkrižja interesov slediti smernicam 
OECD;

  Or. en

Predlog spremembe 33
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. glede na to, da agencija sodeluje pri 
sprejemanju odločitev, ki so bistvenega 
pomena za državljane, in da je 
izpostavljena zaradi svojega vpliva na 
industrijo, organ za podelitev razrešnice 
pričakuje, da bo prejel ugotovitve in 
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priporočila iz posebnega poročila o 
primerih navzkrižja interesov, ki naj bi ga 
Računsko sodišče sprejelo še pred koncem 
junija 2012, in da bo razpravljal o njih;

Or. en

Predlog spremembe 34
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva agencijo, naj uvede na 
dejavnostih temelječe strukture 
operativnega proračuna in tako zagotovi 
jasno povezavo med delovnim programom
in finančnimi napovedmi ter izboljša 
spremljanje in poročanje o uspešnosti;

19. poziva agencijo, naj še naprej 
uporablja obstoječe na dejavnostih 
temelječe strukture operativnega proračuna 
in tako zagotovi jasno povezavo med 
delovnim programom in finančnimi 
napovedmi ter še izboljša spremljanje in 
poročanje o uspešnosti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. že tretje leto poziva agencijo, naj 
vključi v načrtovanje vseh svojih 
operativnih dejavnosti Ganttov diagram, 
kar bo omogočilo strnjen prikaz časa, ki 
ga posamezen uslužbenec porabi za 
posamezen projekt, in spodbudilo 
delovanje, usmerjeno v doseganje 
rezultatov; poziva agencijo, naj obvesti 
organ za podelitev razrešnice o 
konkretnih ukrepih, ki so bili sprejeti;
prav tako poudarja, kako pomembno je, da 

20. poziva agencijo, naj vključi v 
načrtovanje vseh svojih operativnih 
dejavnosti Ganttov diagram, kjer je to 
primerno; prav tako poudarja, kako 
pomembno je, da agencija pri načrtovanju 
programov določi cilje SMART in 
kazalnike RACER, kot je to počela v letnih 
delovnih programih in letnih poročilih o 
dejavnostih od leta 2008;
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agencija pri načrtovanju programov določi 
cilje SMART in kazalnike RACER, na 
podlagi katerih lahko oceni svoje dosežke;
je močno zaskrbljen, ker agencija še ni 
zagotovila informacij o napredku na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 36
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva agencijo, naj izboljša 
dokumentacijo v zvezi načrtovanjem in 
načrtovanjem programov inšpekcije; 
opozarja agencijo na pomembnost 
dokumentiranja ocene tveganj in meril, ki 
se jih uporablja pri načrtovanju inšpekcij, 
da lahko upraviči svoj notranji postopek 
sprejemanja odločitev v primerih, ki 
izkazujejo bistvene pomanjkljivosti in 
vplivajo na varnost državljanov Unije;

23. poziva agencijo, naj nadalje izboljša 
dokumentacijo v zvezi načrtovanjem in 
načrtovanjem programov inšpekcije; 
opozarja agencijo na pomembnost 
dokumentiranja ocene tveganj in meril, ki 
se jih uporablja pri načrtovanju inšpekcij, 
da lahko upraviči svoj notranji postopek 
sprejemanja odločitev v primerih, ki 
izkazujejo bistvene pomanjkljivosti in 
vplivajo na varnost državljanov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poleg tega poziva agencijo, naj izboljša 
svojo učinkovitost pri obvladovanju 
ključnih vidikov varnosti:

24. poleg tega poziva agencijo, naj nadalje
izboljša svojo učinkovitost pri 
obvladovanju ključnih vidikov varnosti:

Or. en
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Predlog spremembe 38
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– z zmanjšanjem dolžine poročanja in 
uporabo rokov,

z zmanjšanjem dolžine poročanja in 
uporabo rokov, kjer je to mogoče,

Or. en

Predlog spremembe 39
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– z reševanjem in preprečevanjem 
primerov, v katerih gre za navzkrižje 
interesov;

– z ustreznim zmanjševanjem tveganja za
morebitno navzkrižje interesov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poleg tega poziva agencijo, naj 
klasificira, spremlja in se ustrezno odzove 
na ugotovitve inšpekcije, ki so označene 
kot „pripombe“; je zaskrbljen, ker agencija 
še vedno ni razvila operativnega postopka
za opredelitev ugotovitev in jih sporočila 
Komisiji, zato poziva agencijo, naj hitro 

25. poleg tega poziva agencijo, naj 
klasificira, spremlja in se ustrezno odzove 
na ugotovitve inšpekcije, ki so označene 
kot „pripombe“; je seznanjen, da je 
agencija razvila operativni postopek za 
opredelitev ugotovitev in jih sporočila 
Komisiji, zato poziva agencijo, naj organ 
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obravnava to pomanjkljivost in organ za 
podelitev razrešnice obvesti o sprejetih 
ukrepih;

za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih 
ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava, da več zelo pomembnih 
priporočil Službe za notranjo revizijo, 
katerih namen je zmanjšanje izrednih 
tveganj za agencijo, še vedno ni bilo 
uresničenih; zato poziva agencijo, naj 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
napredku pri teh priporočilih in o 
razlogih za zakasnelo uresničevanje 
priporočil Službe za notranjo revizijo v 
zvezi z upravljanjem človeških virov (npr. 
poročilo o oceni direktorjev in o 
določanju individualnih ciljev);

26. priznava, da več zelo pomembnih 
priporočil službe za notranjo revizijo, 
katerih namen je zmanjšanje izrednih 
tveganj za agencijo, še vedno ni bilo 
uresničenih in da jih omenjena služba 
trenutno revidira;

Or. en

Predlog spremembe 42
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava, da več zelo pomembnih
priporočil Službe za notranjo revizijo, 
katerih namen je zmanjšanje izrednih 
tveganj za agencijo, še vedno ni bilo 
uresničenih; zato poziva agencijo, naj 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
napredku pri teh priporočilih in o 

26. je seznanjen z več zelo pomembnimi 
priporočili službe za notranjo revizijo, 
katerih namen je zmanjšanje izrednih 
tveganj za agencijo; je seznanjen, da je 
agencija ta priporočila v zvezi z 
upravljanjem človeških virov (npr. poročilo 
o oceni direktorjev in o določanju 
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razlogih za zakasnelo uresničevanje 
priporočil Službe za notranjo revizijo v 
zvezi z upravljanjem človeških virov (npr. 
poročilo o oceni direktorjev in o določanju 
individualnih ciljev);

individualnih ciljev) že uresničila in da jih 
služba za notranjo revizijo trenutno 
revidira;

Or. en

Predlog spremembe 43
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. zlasti ugotavlja, da je Služba za 
notranjo revizijo v letu 2010 izvedla 
revizijo postopka inšpekcijskih pregledov 
standardiziranja z namenom, da oceni in 
zagotovi neodvisno jamstvo v zvezi z 
notranjim sistemom kontrole, ki je povezan 
s postopkom inšpekcijskih pregledov 
standardiziranja v agenciji, da se lahko 
spremlja uporaba uredbe Unije s strani 
nacionalnih letalskih organov in poroča 
Komisiji;

27. zlasti ugotavlja, da je služba za 
notranjo revizijo v letu 2010 izvedla 
revizijo postopka inšpekcijskih pregledov 
standardiziranja z namenom, da oceni in 
zagotovi neodvisno jamstvo v zvezi z 
notranjim sistemom kontrole, ki je povezan 
s postopkom inšpekcijskih pregledov 
standardiziranja v agenciji, da se lahko 
spremlja uporaba uredbe Unije s strani 
nacionalnih letalskih organov in poroča 
Komisiji; ugotavlja tudi, da je agencija že 
oblikovala akcijski načrt za odpravo 
pomanjkljivosti v dogovoru s službo za 
notranjo revizijo in ga tudi že poslala tej 
službi v dokaz, da uresničuje priporočila 
iz odstavkov od 23 do 25;

Or. en


