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Pozměňovací návrh 1
Lucas Hartong

Návrh rozhodnutí 1
Právní východisko 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ...
(0000/2012 – C7-0000/2012) a s ohledem 
na to, že členské státy Spojené království, 
Nizozemsko a Švédsko absolutorium 
poprvé nechválily,

Or. nl

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí absolutorium 
za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lucas Hartong

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí absolutorium 
za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový 
rok 2010;

1. odmítá udělit řediteli Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2010;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí absolutorium 
za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Lucas Hartong

Návrh rozhodnutí 2
Právní východisko 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ...
(0000/2012 – C7-0000/2012) a s ohledem 
na to, že členské státy Spojené království, 
Nizozemsko a Švédsko absolutorium 
poprvé nechválily,

Or. nl

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského střediska 1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
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pro prevenci a kontrolu nemocí za 
rozpočtový rok 2010;

střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí za 
rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ...
(0000/2012 – C7-0000/2012) a s ohledem 
na to, že členské státy Spojené království, 
Nizozemsko a Švédsko absolutorium 
poprvé nechválily,

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C



PE483.624v01-00 6/9 AM\892984CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet 
střediska na rok 2010 činil 57 800 000 
EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 
49 200 000 EUR, a že tedy došlo 
k navýšení o 17,5 %; vzhledem k tomu, že 
celkový příspěvek Evropské unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
53 223 000 EUR;

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet 
střediska na rok 2010 činil 57 800 000 
EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 
49 200 000 EUR, a že tedy došlo 
k navýšení o 17,5 %; vzhledem k tomu, že 
celkový příspěvek Evropské unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
53 223 000 EUR; vzhledem k tomu, že 
přesná výše dotace, kterou středisko 
získalo na rok 2010, se lišila od dřívějších 
údajů, čímž vznikly pochybnosti ohledně 
této částky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 10
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet 
střediska na rok 2010 činil 57 800 000 
EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 
49 200 000 EUR, a že tedy došlo 
k navýšení o 17,5 %; vzhledem k tomu, že 
celkový příspěvek Evropské unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
53 223 000 EUR;

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet 
střediska na rok 2010 činil 57 800 000 
EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 
49 200 000 EUR, a že tedy došlo 
k navýšení o 17,5 %; vzhledem k tomu, že 
celkový příspěvek Evropské unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
56 225 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že v souladu 
s definitivně přijatým souhrnným 
rozpočtem Evropské unie na rozpočtový 
rok 2010 sestávala celková dotace pro 
středisko z:

2. zdůrazňuje, že v souladu s definitivně 
přijatým souhrnným rozpočtem Evropské 
unie na rozpočtový rok 2010 činil celkový 
příspěvek pro středisko 56 225 000 EUR a 
sestával z:

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– dotace ve výši 33 360 000 EUR v rámci 
Hlavy I a II, a

– příspěvek ve výši 33 360 000 EUR 
v rámci Hlavy I a II, a

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– dotace ve výši 22 895 000 EUR v rámci 
Hlavy III, z nichž bylo vyplaceno 
10 000 000 EUR;

– příspěvek ve výši 22 895 000 EUR 
v rámci Hlavy III, z nichž bylo vyplaceno 
10 000 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 2 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje, že tyto dvě dotace dosahují 
výše 56 225 000 EUR; všímá si, že tato
částka se liší od částky, jež byla uvedena 
jako celkový příspěvek Evropské unie 
středisku na rok 2010; naléhavě proto 
Evropskou komisi žádá, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria
informovala o přesné výši dotace 
přidělené středisku na rozpočtový rok 
2010 a aby vysvětlila odlišné údaje týkající 
se střediska uvedené v definitivně přijatém 
souhrnném rozpočtu Evropské unie na 
rozpočtový rok 2010;

konstatuje však, že tentýž dokument uvádí 
celkový příspěvek Evropské unie na rok 
2010 ve výši 53 223 000 EUR; bere na 
vědomí prohlášení Evropské komise, že 
příspěvek Evropské unie středisku na rok 
2010 činil 56 225 000 EUR a že částka 
53 223 000 EUR je výsledkem 
nesrovnalosti v textu, který je připojen k 
rozpočtovým údajům; zastává názor, že 
tato skutečnost svědčí o tom, že je nutné, 
aby Komise poskytovala každoročně 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
souhrnné informace o celkovém ročním 
financování každé z agentur, které bylo 
poskytnuto ze souhrnného rozpočtu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. na základě konečné účetní závěrky 
střediska konstatuje, že na konci roku 2010 
dosáhlo plnění rozpočtu 95 %, pokud jde 
o prostředky na závazky; přesto je 
znepokojen tím, že plnění rozpočtu 
dosáhlo, pokud jde o prostředky na platby, 
pouze 68 % celkového rozpočtu; shledává 
nicméně, že i to znamená zlepšení ve 
srovnání s 59 % v roce 2009, ale domnívá 
se, že by středisko mělo vyvinout v tomto 
směru další úsilí;

4. na základě konečné účetní závěrky 
střediska konstatuje, že na konci roku 2010 
dosáhlo plnění rozpočtu 95 %, pokud jde 
o prostředky na závazky; přesto je 
znepokojen tím, že plnění rozpočtu 
dosáhlo, pokud jde o prostředky na platby, 
pouze 68 % celkového rozpočtu; domnívá 
se, že středisko je očividně schopno 
hospodařit s menším ročním rozpočtem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 16
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že středisko 
v současnosti pracuje spolu se svými 
partnery na zavedení změn, a to na 
základě ponaučení z pandemie chřipky 
typu H1N1 v roce 2009, aby tak do 
budoucna zlepšilo svou výkonnost; přesto 
poukazuje na skutečnost, že středisko 
významně přispělo k opatřením pro boj 
proti pandemii chřipky typu H2N1, když 
v roce 2009 vydalo prozatímní pokyny 
nazvané „Využití specifických očkovacích 
látek proti pandemické chřipce“;

16. konstatuje, že středisko provádí pouze 
zanedbatelné změny na základě ponaučení 
z dramatické situace kolem pandemie 
chřipky typu H1N1 v roce 2009; mj. i 
z tohoto důvodu se velmi pozastavuje nad 
tím, zda tento úkol nejsou mnohem lépe 
schopny plnit vnitrostátní orgány 
členských států než středisko;

Or. nl


