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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Agentury pro 
evropský GNSS absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Agentury 
pro evropský GNSS absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Agentury pro 
evropský GNSS absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Agentury 
pro evropský GNSS absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Agentury pro evropský 
GNSS za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Agentury pro 
evropský GNSS za rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Agentury pro evropský 
GNSS za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Agentury pro 
evropský GNSS za rozpočtový rok 2010;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– naléhavě vyzval agenturu, aby napravila 
nedostatky v postupech přijímání 
zaměstnanců, jež porušují zásadu rovného 
zacházení při uplatňování kritérií 
způsobilosti v přijímacích řízeních
určených pro interní i externí uchazeče,

– naléhavě vyzval agenturu, aby napravila 
nedostatky v postupech přijímání 
zaměstnanců, jež porušují zásadu rovného 
zacházení při uplatňování kritérií 
způsobilosti v přijímacích řízeních 
určených pro interní i externí uchazeče;
konstatuje, že v roce 2011 agentura 
učinila potřebné kroky k zajištění 
transparentnosti, rovného zacházení a 
efektivnosti při postupech přijímání 
zaměstnanců,

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vyzval agenturu, aby napravila situaci – vyzval agenturu, aby napravila situaci 
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kolem kritérií vyloučení u sedmého 
rámcového programu pro výzkum, která 
nebyla zveřejněna a zkontrolována,

kolem kritérií vyloučení u sedmého 
rámcového programu pro výzkum, která 
nebyla zveřejněna a zkontrolována;
konstatuje však, že agentura již poskytla 
dostatečné informace, kterými lze kdykoli 
prokázat, že postupovala v souladu s 
finančním nařízením a se sedmým 
rámcovým programem pro výzkum a že 
výše uvedená kritéria vyloučení zveřejnila 
v náležité formě v databázi CORDIS,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– poznamenal také, že agentura u možných 
příjemců účastnících se jednoho z témat 
programu systematicky nedokládala 
ověřování splnění kritérii pro malé a 
střední podniky,

– poznamenal také, že agentura u možných 
příjemců účastnících se jednoho z témat 
programu systematicky nedokládala 
ověřování splnění kritérii pro malé a 
střední podniky (MSP); konstatuje však, 
že agentura neustále soustavně sledovala 
dodržování kritérií pro MSP vzhledem k 
tomu, že nutně musí při výběru příjemců 
uplatňovat srovnávací parametry 
stanovené Generálním ředitelstvím 
Komise pro výzkum,

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet agentury G. vzhledem k tomu, že rozpočet agentury 
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na rok 2010 činil 15 900 000 EUR, zatímco 
v roce 2009 to bylo 44 400 000 EUR, a že 
tedy došlo k navýšení o 64,19 %; vzhledem 
k tomu, že počáteční příspěvek Unie do 
rozpočtu agentury na rok 2010 činil 
7 890 000 EUR,

na rok 2010 činil 15 900 000 EUR, zatímco 
v roce 2009 to bylo 44 400 000 EUR, a že 
tedy došlo k navýšení o 64,19 %; vzhledem 
k tomu, že agentura ve své zprávě uvedla 
příspěvek Evropské unie ve výši 8 690 000 
EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že během roku 2010 pořídila 
agentura dlouhodobý hmotný majetek v 
hodnotě 4 400 000 EUR: satelitní 
magnetické tyče, satelitní pomocné 
motory, satelitní palivové nádrže 
(ověřování na oběžné dráze) a pozemní 
rubidiové atomové hodiny (plná operační 
schopnost);

1. konstatuje, že v souladu s účetní praxí u 
programu Galileo byly komponenty v 
hodnotě 4 400 000 EUR: satelitní 
magnetické tyče, satelitní pomocné 
motory, satelitní palivové nádrže 
(ověřování na oběžné dráze) a pozemní 
rubidiové atomové hodiny (plná operační 
schopnost) zaúčtovány agenturou v roce 
2010 mezi výdaje na výzkum;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že tento majetek byl 
zaúčtován jako výdaje na výzkum, namísto 
aby byl zapsán jako majetek držený do 
převodu Komisi; je zneklidněn tím, že 
účetní závěrka agentury za rok 2010 tudíž 
není správná a došlo k podhodnocení 
aktiv o částku 4 400 000 EUR a k 

2. konstatuje, že tento majetek byl 
zaúčtován jako výdaje na výzkum, namísto 
aby byl zapsán jako majetek držený do 
převodu Komisi; upozorňuje na to, že tato 
účetní praxe je v souladu s požadavky EU 
na účetní zacházení s komponenty 
systému Galileo;
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podhodnocení výsledovky o stejnou 
částku;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě proto agenturu vyzývá, aby v 
tomto ohledu okamžitě zjednala nápravu a 
informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o opatřeních přijatých s cílem 
tuto chybu napravit, a to do března 2012, 
aby tato skutečnost mohla být vzata v 
potaz před hlasováním pléna Evropského 
parlamentu;

3. konstatuje, že ve zprávě zaslané dne 
28. února 2012 již agentura informovala 
Parlament, proč byly tyto komponenty 
zapsány do jejího účetnictví výše 
popsaným způsobem;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– cílem fáze IOV/FOC je posouzení 
technické proveditelnosti systému, v roce 
2010 to nebylo ověřeno;

– cílem fáze IOV/FOC je posouzení 
technické proveditelnosti systému, v roce 
2010 to nebylo ověřeno vzhledem k tomu, 
že Komise, která program Galileo 
spravuje a má jej na starosti, má v úmyslu 
toto ověřování provést až později;

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– jak vyplývá z dohody Matimop, agentura 
toto vybavení neměla nikdy v úmyslu 
získat a nikdy ho pod svou kontrolou ani 
neměla, ani mít nebude;

– jak vyplývá z dohody Matimop, agentura 
toto vybavení neměla nikdy v úmyslu 
získat a nikdy ho pod svou kontrolou ani 
neměla, ani mít nebude; podle účetních 
standardů EU jde o jednu z hlavních 
podmínek pro uznání hmotného majetku;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. mimoto bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že po vstupu nařízení (ES) 
č. 683/2008 v platnost byla většina činností 
a aktiv souvisejících s programy EGNOS a 
Galileo v prosinci 2009 převedena na 
Komisi, ale k 31. prosinci 2010 stále nebyl 
vyjasněn status částky ve výši 2 miliony 
EUR, kterou agentura vykazovala v 
souvislosti s technickou podporou 
poskytnutou Evropskou kosmickou 
agenturou; naléhavě proto agenturu 
vyzývá, aby informovala orgán příslušný k 
udělení absolutoria o krocích, které v 
tomto ohledu učinila, protože agentura 
odpověděla, že daný převod má být
ukončen v září 2011;

5. mimoto bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že po vstupu nařízení (ES) 
č. 683/2008 v platnost byla většina činností 
a aktiv souvisejících s programy EGNOS a 
Galileo v prosinci 2009 převedena na 
Komisi, ale k 31. prosinci 2010 stále nebyl 
vyjasněn status částky ve výši 2 miliony 
EUR, kterou agentura vykazovala v 
souvislosti s technickou podporou 
poskytnutou Evropskou kosmickou 
agenturou; od agentury se dozvídá, že daný 
převod ve výši 2 000 000 EUR byl ukončen 
dne 3. října 2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. mimoto bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že po vstupu nařízení (ES) 
č. 683/2008 v platnost byla většina činností 
a aktiv souvisejících s programy EGNOS a 
Galileo v prosinci 2009 převedena na 
Komisi, ale k 31. prosinci 2010 stále nebyl 
vyjasněn status částky ve výši 2 miliony 
EUR, kterou agentura vykazovala v 
souvislosti s technickou podporou 
poskytnutou Evropskou kosmickou 
agenturou; naléhavě proto agenturu 
vyzývá, aby informovala orgán příslušný k 
udělení absolutoria o krocích, které v tomto 
ohledu učinila, protože agentura 
odpověděla, že daný převod má být 
ukončen v září 2011;

5. mimoto bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že po vstupu nařízení (ES) 
č. 683/2008 v platnost byla většina činností 
a aktiv souvisejících s programy EGNOS a 
Galileo v prosinci 2009 převedena na 
Komisi, ale k 31. prosinci 2010 stále nebyl 
vyjasněn status částky ve výši 2 miliony 
EUR, kterou agentura vykazovala v 
souvislosti s technickou podporou 
poskytnutou Evropskou kosmickou 
agenturou; naléhavě proto agenturu 
vyzývá, aby informovala orgán příslušný k 
udělení absolutoria o krocích, které v tomto 
ohledu učinila, protože agentura 
odpověděla, že daný převod má být 
ukončen v září 2011; konstatuje, že 
agentura výše uvedené prostředky 
převedla Komisi dne 3. října 2011, jak je 
řádně zaznamenáno v informacích, které 
agentura poskytla Parlamentu dne 
28. února 2012;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. z účetní závěrky agentury vyvozuje, že 
dotace Unie do rozpočtu agentury na rok 
2010 činila 8 125 900 EUR oproti částce 6 
604 600 EUR v roce 2009; zjišťuje však, 
že:

vypouští se
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– podle zprávy Účetního dvora o ověření 
účetní závěrky agentury za rok 2010 
agentura uvedla, že příspěvek Unie činil 8 
700 000 EUR;
– ve zprávě o rozpočtovém a finančním 
řízení za rok 2010 se uvádí, že příspěvek 
Unie činil 7 890 000 EUR;
– s konečnou platností přijatý souhrnný 
rozpočet Unie na rozpočtový rok 2010 má 
v položce tohoto příspěvku částku 5 135 
000 EUR;
naléhavě vyzývá agenturu a Komisi, aby 
informovaly orgán příslušný k udělení 
absolutoria o skutečné výši příspěvku, 
který Unie agentuře poskytla na rok 2010, 
a vysvětlily rozdíly ve výše uvedených 
údajích;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 6 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá agenturu a Komisi, aby 
informovaly orgán příslušný k udělení 
absolutoria o skutečné výši příspěvku, 
který Unie agentuře poskytla na rok 2010, 
a vysvětlily rozdíly ve výše uvedených 
údajích;

naléhavě vyzývá agenturu a Komisi, aby 
informovaly orgán příslušný k udělení 
absolutoria o skutečné výši příspěvku, 
který Unie agentuře poskytla na rok 2010, 
a vysvětlily rozdíly ve výše uvedených 
údajích; konstatuje, že agentura 
informovala Parlament o výši příspěvku, 
který v roce 2010 obdržela, a že tyto 
příspěvky byly řádně zveřejněny v 
Úředním věstníku Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. dozvídá se od agentury, že konečná 
výše příspěvku poskytnutého Unií 
agentuře na rok 2010 činila 8 690 000 
EUR a že tato částka sestává z 
počátečního rozpočtu ve výši 5 135 000 
EUR doplněného o zpětně získaný 
přebytek ve výši 2 755 000 EUR a z 
dodatečné částky 800 000 EUR ke zvýšení 
prostředků na platby v hlavě III (provozní 
výdaje);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 8 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

je znepokojen tím, že v hlavě III činila 
míra plnění rozpočtu agentury u prostředků 
na platby pouhých 60 % oproti 97 % v roce 
2009; vyzývá agenturu, aby provedla 
patřičná opatření s cílem zajistit lepší míru 
plnění u prostředků na platby;

je znepokojen tím, že v hlavě III činila 
míra plnění rozpočtu agentury u prostředků 
na platby pouhých 60 % oproti 97 % v roce 
2009; vítá skutečnost, že agentura učinila 
opatření potřebná k nápravě této situace, 
která se posléze projevila vysokým 
čerpáním prostředků na platby v roce 2011 
(90 % v hlavě III a 94 % u rozpočtu 
celkově);

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá agenturu, aby napravila
nedostatky zjištěné při procesu hodnocení 
v rámci sedmého rámcového programu / 
Galileo – druhá výzva k předkládání 
návrhů s rozpočtem 26 000 000 EUR; bere 
na vědomí zejména připomínky Účetního 
dvora, že nebyla stanovena kritéria pro 
posuzování finanční způsobilosti žadatelů, 
a i když status žadatele určoval maximální 
sazbu náhrady, agentura jej neověřovala;

11. bere na vědomí nedostatky zjištěné při 
procesu hodnocení v rámci sedmého 
rámcového programu / Galileo – druhá 
výzva k předkládání návrhů s rozpočtem 
26 000 000 EUR; vítá skutečnost, že 
agentura již tyto nedostatky napravila a že 
finanční způsobilost žadatelů nyní vždy 
posuzuje Komise;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. mimoto naléhavě vyzývá agenturu, aby 
napravila nedostatky zjištěné Účetním 
dvorem u dvou grantových dohod v rámci 
šestého rámcového programu (6. RP) –
třetí výzvy; zejména si všímá toho, že 
předložené výkazy nákladů příjemců 
vycházely ze standardních sazeb místo 
skutečných nákladů; připomíná agentuře, 
že to nebylo v souladu se zásadou 
neziskovosti finančních příspěvků EU a že 
by agentura měla tuto situaci neprodleně 
napravit;

12. bere na vědomí připomínky Účetního 
dvora ke dvěma grantovým dohodám v 
rámci šestého rámcového programu (6. RP) 
– třetí výzvy; zejména si všímá toho, že 
předložené výkazy nákladů příjemců 
vycházely ze standardních sazeb, které 
povolil společný podnik Galileo (právní 
předchůdce agentury); zdůrazňuje, že 
tento systém sazeb býval zveřejňován ve 
výzvách k předkládání nabídek v databázi 
CORDIS, a že agentura proto v 
současnosti nemá jinou možnost než se 
nadále řídit stávajícími smluvními 
ustanoveními;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Inés Ayala Sender
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. dále bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že u pěti auditovaných 
grantů, týkajících se především šestého 
rámcového programu, se plnění 
zpožďovalo o jeden až tři roky a bylo 
zjištěno opakované navyšování původní 
hodnoty zakázek; zjišťuje, že agentura tato 
zpoždění zdůvodňuje tím, že neustále se 
měnící povaha těchto činností, které patří 
do oblasti špičkových technologií, vedla 
agenturu k přijetí rozhodnutí o těchto 
změnách a prodloužení;

13. dále bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že u pěti auditovaných 
grantů, týkajících se šestého rámcového 
programu, se plnění zpožďovalo o jeden až 
tři roky a bylo zjištěno opakované 
navyšování původní hodnoty zakázek;
zjišťuje, že agentura tato zpoždění 
zdůvodňuje tím, že neustále se měnící 
povaha těchto činností, které patří do 
oblasti špičkových technologií, vedla 
agenturu k rozhodnutí, že tyto změny a 
prodloužení jsou nezbytné a užitečné pro 
celý program Galileo; poznamenává, že 
agentury v každém případě uvádí, že nikdy 
nepřekročila limit stanovený v rozpočtu 
na smlouvy jako celku;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že výroční zpráva o činnosti 
agentury ne zcela odpovídá ročnímu 
pracovnímu programu; mimoto zjišťuje, že 
cíle jejího ročního pracovního programu 
jsou dosti vágní, a je proto značně obtížné 
posoudit a zkontrolovat, zda byly splněny;
naléhavě proto agenturu vyzývá, aby lépe 
formulovala svůj roční pracovní program, 
aby mohl orgán příslušný k udělení 
absolutoria lépe vyhodnotit účinnost této 
agentury;

15. konstatuje, že výroční zpráva o činnosti 
agentury ne zcela odpovídá ročnímu 
pracovnímu programu; mimoto zjišťuje, že 
cíle jejího ročního pracovního programu 
jsou dosti vágní, a je proto značně obtížné 
posoudit a zkontrolovat, zda byly splněny;
naléhavě proto agenturu vyzývá, aby lépe 
formulovala svůj roční pracovní program, 
aby mohl orgán příslušný k udělení 
absolutoria lépe vyhodnotit účinnost této 
agentury; upozorňuje, že agentura vzala 
na vědomí doporučení Účetního dvora, a 
vítá skutečnost, že díky tomu bude formát 
příštích ročních pracovních programů 
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odpovídat příslušným požadavkům;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá agenturu, aby zlepšila 
svá výběrová řízení v zájmu toho, aby 
nebyla ohrožena transparentnost náboru 
zaměstnanců; bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že u auditovaných 
výběrových řízení pro najímání 
zaměstnanců nebyl stanoven limit, jehož 
musí uchazeči dosáhnout, aby byli 
připuštěni k písemným testům a aby mohli 
být pozváni na pohovor, ani limit pro 
zařazení na rezervní seznam;

16. naléhavě vyzývá agenturu, aby zlepšila 
svá výběrová řízení v zájmu toho, aby 
nebyla ohrožena transparentnost náboru 
zaměstnanců; bere na vědomí připomínky 
Účetního dvora, že u auditovaných 
výběrových řízení pro najímání 
zaměstnanců nebyl před preselekčními 
testy stanoven limit, jehož musí uchazeči 
dosáhnout, aby byli připuštěni k písemným 
testům a aby mohli být pozváni na 
pohovor, ani limit pro zařazení na rezervní 
seznam; konstatuje, že agentura zlepšila 
své postupy výběru zaměstnanců a 
dodržuje standardy EU pro výběr 
zaměstnanců: zveřejňuje volná místa 
prostřednictvím úřadu EPSO a na 
internetových stránkách agentury;
průběžně poskytuje veškeré nezbytné 
informace o náplni práce na daném místě, 
o výběrovém řízení a o požadavcích, které 
musí uchazeč o dané místo splňovat; a 
ukládá a provádí řadu kontrol v průběhu 
výběrového řízení, přičemž v každé fázi 
uplatňuje objektivní kritéria;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. mimoto si všímá toho, že agentura ve 
své výroční zprávě o činnosti 
poznamenává, že koncem roku 2010 
nezbývala žádná neuskutečněná kritická 
doporučení útvaru interního auditu, 5
dosud neuskutečněných doporučení se 
týkalo:

20. vítá skutečnost, že – jak byl Parlament 
informován ve výročním přehledu 
uplatňování doporučení v prosinci 2011 –
nyní je již uplatněno pět dosud 
neuskutečněných doporučení agentury z 
roku 2010, jak o nich hovoří její výroční 
zpráva o činnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zveřejňování cílů a ukazatelů výkonnosti 
v ročním pracovním programu,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnosti formalizovat jmenování 
účetního, které provádí správní rada,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Inés Ayala Sender
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Návrh usnesení
Bod 20 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přijímání odpovídajících rozhodnutí o 
financování,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílení klíčových kontrol při správě 
grantů,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– aktualizace pověření k finančním 
operacím a pravidelné posuzování práv 
uživatelů v ABAC;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. upozorňuje na svá doporučení 
z předchozích zpráv o udělení absolutoria, 
která jsou uvedena v příloze k tomuto 
usnesení;

21. vítá skutečnost, že agentura při svých 
činnostech zohlednila všechna doporučení 
z předchozích zpráv Parlamentu o udělení 
absolutoria, která jsou popsána v příloze 
k tomuto usnesení a také jsou uvedena ve 
zprávě, kterou agentura zaslala 
Parlamentu dne 28. února 2012;

Or. es


