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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees GNSS-
Agentschap kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
GNSS-Agentschap kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Inés Ayala Sender

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de directeur van het Europees GNSS-
Agentschap kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Agentschap voor 
het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
GNSS-Agentschap kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. es

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees GNSS-Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de
rekeningen van het Europees 
GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 
2010;



PE483.629v01-00 4/18 AM\892994NL.doc

NL

Or. en

Amendement 4
Inés Ayala Sender

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees GNSS-Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. es

Amendement 5
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging F – 2e streepje

Ontwerpresolutie Amendement

– het Agentschap ook aanspoort om de 
tekortkomingen in de selectieprocedures 
voor personeelsleden te verhelpen die 
inbreuk maken op het beginsel van gelijke 
behandeling bij de toepassing van de 
ontvankelijkheidscriteria bij
wervingsprocedures die openstaan voor 
zowel interne als externe kandidaten,

– het Agentschap ook aanspoort om de 
tekortkomingen in de selectieprocedures 
voor personeelsleden te verhelpen die 
inbreuk maken op het beginsel van gelijke 
behandeling bij de toepassing van de 
ontvankelijkheidscriteria bij 
wervingsprocedures die openstaan voor 
zowel interne als externe kandidaten,
daarbij echter opmerkend dat het 
Agentschap in de loop van 2011 reeds de 
nodige maatregelen heeft genomen om 
transparantie, gelijke behandeling en 
doeltreffendheid van de 
wervingsprocedures te waarborgen,

Or. es
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Amendement 6
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging F – 3e streepje

Ontwerpresolutie Amendement

– het Agentschap oproept de 
uitsluitingscriteria voor het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek die niet 
gepubliceerd en gecontroleerd werden, te 
verhelpen,

– het Agentschap oproept de 
uitsluitingscriteria voor het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek die niet 
gepubliceerd en gecontroleerd werden, 
recht te zetten, daarbij echter opmerkend 
dat het Agentschap reeds afdoende heeft 
aangetoond dat het zich steeds heeft 
gehouden aan de bepalingen van het 
Financieel Reglement en het zevende 
kaderprogramma en de genoemde 
uitsluitingscriteria naar behoren in 
CORDIS heeft gepubliceerd,

Or. es

Amendement 7
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging F – 4e streepje

Ontwerpresolutie Amendement

– opmerkt dat de kwijtingsautoriteit niet 
systematisch heeft aangetoond dat de 
criteria voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, voor de mogelijke 
begunstigden van een van de onderwerpen 
waaraan niet werd voldaan, gecontroleerd 
werden;

– opmerkt dat de kwijtingsautoriteit niet 
systematisch heeft aangetoond dat de 
criteria voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's), voor de 
mogelijke begunstigden van een van de 
onderwerpen waaraan niet werd voldaan, 
gecontroleerd werden, daarbij echter 
opmerkend dat het Agentschap zich steeds 
aan de criteria voor KMO's heeft 
gehouden, aangezien het bij de selectie
van begunstigden steeds de door het 
Directoraat-generaal Onderzoek van de 
Commissie vastgestelde criteria moet 
toepassen;
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Or. es

Amendement 8
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van het 
Agentschap voor 2010 15 900 000 EUR 
bedroeg, in vergelijking met 44 400 000 
EUR in 2009, dit is een daling van 64,19%; 
overwegende dat de eerste bijdrage van de 
Unie aan de begroting van het Agentschap 
voor 2010 7 890 000 EUR bedroeg;

G. overwegende dat de begroting van het 
Agentschap voor 2010 15 900 000 EUR 
bedroeg, in vergelijking met 44 400 000 
EUR in 2009, dit is een daling van 64,19%; 
overwegende dat volgens cijfers van het 
Agentschap de bijdrage van de Europese 
Unie aan de begroting van het Agentschap 
voor 2010 8 690 000 EUR bedroeg;

Or. en

Amendement 9
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat in 2010 het Agentschap 
materiële vaste activa heeft aangekocht 
ter waarde van 4 400 000 EUR in 
magnetotorquers, stuwraketten en 
brandstoftanks voor satellieten (validering 
in de omloopbaan) en rubidium 
atoomklokken op de grond (volledige 
operationele capaciteit);

1. merkt op dat het Agentschap, 
overeenkomstig de boekhoudpraktijk van 
het Galileoprogramma, in 2010 voor een 
bedrag van 4 400 000 EUR aan 
onderzoeksuitgaven heeft geboekt voor
magnetotorquers, stuwraketten en 
brandstoftanks voor satellieten (validering 
in de omloopbaan) en rubidium 
atoomklokken op de grond (volledige 
operationele capaciteit);

Or. es
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Amendement 10
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd dat deze activa zijn geboekt 
als onderzoeksuitgaven in plaats van ze als 
over te dragen activa van het Agentschap 
aan de Commissie in te delen; is bezorgd 
dat de rekeningen van het Agentschap 
voor 2010 consequent onjuist zijn en dat 
er een onderwaardering van activa is ter 
waarde van 4 400 000 EUR is en een 
onderwaardering met hetzelfde bedrag 
van de economische resultatenrekening;

2. constateert dat deze activa zijn geboekt 
als onderzoeksuitgaven in plaats van ze als 
over te dragen activa van het Agentschap 
aan de Commissie in te delen; herinnert 
eraan dat deze boekhoudpraktijk in 
overeenstemming is met de desbetreffende 
voorschriften van de Unie voor 
onderdelen van het Galileoprogramma;

Or. es

Amendement 11
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort het Agentschap daarom aan 
onmiddellijk actie te ondernemen in dit 
verband en de kwijtingsautoriteit tegen 
maart 2010 op de hoogte te stellen over de 
maatregelen die zijn genomen om deze 
fout te herstellen, zodat ze in acht 
genomen kunnen worden bij de stemming 
van het Europees Parlement in de 
plenaire vergadering;

3. constateert dat het Agentschap het 
Parlement al in zijn verslag van 
28 februari 2012 in kennis heeft gesteld 
van de redenen waarom deze onderdelen 
aldus in de rekeningen werden geboekt;

Or. es

Amendement 12
Inés Ayala Sender
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de doelstelling van de IOV/FOC-fase is 
de technische haalbaarheid van het systeem 
te beoordelen, hetgeen in 2010 niet 
gevalideerd is;

– de doelstelling van de IOV/FOC-fase is 
de technische haalbaarheid van het systeem 
te beoordelen, dat in 2010 niet gevalideerd 
is, aangezien de Commissie, die het 
Galileoprogramma beheert en leidt, deze 
validering pas in een latere fase heeft 
gepland ;

Or. es

Amendement 13
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– volgens de Matimop-overeenkomst is het 
nooit de bedoeling geweest dat het 
materieel door het Agentschap zou worden 
verworven; het Agentschap heeft er nooit 
zeggenschap over gehad en zal dit ook niet 
krijgen;

– volgens de Matimop-overeenkomst is het 
nooit de bedoeling geweest dat het 
materieel door het Agentschap zou worden 
verworven; het Agentschap heeft er nooit 
zeggenschap over gehad en zal dit ook niet 
krijgen; dat is in de boekhoudkundige 
voorschriften van de Unie een van de 
belangrijkste voorwaarden voor het 
opnemen van een actief.

Or. es

Amendement 14
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. bevestigt in aanvulling op de 5. bevestigt voorts de opmerkingen van de 
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opmerkingen van het Agentschap dat, na de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 
683/2008, in december 2009 de meeste 
activiteiten en activa met betrekking tot de 
EGNOS- en Galileoprogramma's werden 
overgedragen aan de Commissie, maar dat 
op 31 december 2010 de status van
2 000 000 EUR dat in het bezit was van het 
Agentschap voor wat betreft technische 
ondersteuning van het Europees 
Ruimteagentschap nog bepaald moest 
worden; spoort het Agentschap daarom 
aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
brengen van de ondernomen acties in dit 
verband, aangezien het Agentschap heeft 
geantwoord dat de overschrijving in 
september 2011 voltooid zou worden;

Rekenkamer dat, na de inwerkingtreding 
van Verordening (EG) nr. 683/2008, de 
meeste activiteiten en activa van de 
EGNOS- en Galileoprogramma's in 
december 2009 werden overgedragen aan 
de Commissie, maar dat per 31 december 
2010 nog niet bepaald was wat er moest 
gebeuren met de 2 000 000 EUR die in het 
bezit van het Agentschap was in verband 
met technische steun van de Europese 
Ruimtevaartorganisatie; neemt kennis van 
de verklaring van  het Agentschap dat het 
bedrag van 2 000 000 EUR op 3 oktober 
2011 werd overgeschreven;

Or. en

Amendement 15
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. bevestigt in aanvulling op de 
opmerkingen van het Agentschap dat, na de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 
683/2008, in december 2009 de meeste 
activiteiten en activa met betrekking tot de 
EGNOS- en Galileoprogramma's werden 
overgedragen aan de Commissie, maar dat 
op 31 december 2010 de status van
2 000 000 EUR dat in het bezit was van het 
Agentschap voor wat betreft technische 
ondersteuning van het Europees 
Ruimteagentschap nog bepaald moest 
worden; spoort het Agentschap daarom aan 
de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
brengen van de ondernomen acties in dit 
verband, aangezien het Agentschap heeft 
geantwoord dat de overschrijving in 

5. bevestigt voorts de opmerkingen van de 
Rekenkamer dat, na de inwerkingtreding 
van Verordening (EG) nr. 683/2008, de 
meeste activiteiten en activa van de 
EGNOS- en Galileoprogramma's in 
december 2009 werden overgedragen aan 
de Commissie, maar dat per 31 december 
2010 nog niet bepaald was wat er moest 
gebeuren met de 2 000 000 EUR die in het 
bezit van het Agentschap was in verband 
met technische steun van de Europese 
Ruimtevaartorganisatie; spoort het 
Agentschap daarom aan de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen 
van de ondernomen acties in dit verband, 
aangezien het Agentschap heeft 
geantwoord dat de overschrijving in 
september 2011 voltooid zou worden;
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september 2011 voltooid zou worden; constateert dat het Agentschap het 
genoemde bedrag reeds op 3 oktober 2011 
aan de Commissie heeft overgemaakt, 
zoals het Agentschap in zijn verslag van 
28 februari 2012 aan het Parlement naar 
behoren heeft aangetoond;

Or. es

Amendement 16
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt uit de jaarrekeningen van het 
Agentschap vast dat de subsidies van de 
Unie voor het Agentschap in 2010 
opliepen tot 8 125 900 EUR, in 
vergelijking met 6 604 600 EUR in 2009; 
merkt echter op dat:

Schrappen

- in het verslag van de Rekenkamer inzake 
de jaarrekeningen van het Agentschap 
voor 2010 het Agentschap verklaarde dat 
de bijdrage van de Unie 8 700 000 EUR 
bedroeg;
- het verslag inzake budgettair en 
financieel beheer voor 2010 vermeldt dat 
de bijdrage van de Unie 7 890 000 EUR 
bedroeg;
- de definitieve vaststelling van de 
algemene begroting van de Unie voor het 
begrotingsjaar 2010 aantoont dat de 
bijdrage 5 135 000 EUR bedroeg;
spoort het Agentschap en de Commissie 
aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
stellen van de eigenlijke bijdrage van de 
Unie aan het Agentschap voor 2010 en 
het verschil in de beschikbare gegevens te 
verklaren;

Or. en
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Amendement 17
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

spoort het Agentschap en de Commissie 
aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
stellen van de eigenlijke bijdrage van de 
Unie aan het Agentschap voor 2010 en het 
verschil in de beschikbare gegevens te 
verklaren;

spoort het Agentschap en de Commissie 
aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
stellen van de eigenlijke bijdrage van de 
Unie aan het Agentschap voor 2010 en het 
verschil in de beschikbare gegevens te 
verklaren; constateert dat het Agentschap 
het Parlement heeft geïnformeerd over de 
in 2010 ontvangen bijdrage, en dat deze 
bijdragen naar behoren werden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

Or. es

Amendement 18
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. neemt kennis van de verklaring van 
het Agentschap dat de uiteindelijke 
bijdrage van de Unie aan het Agentschap 
voor 2010 8 690 000 EUR bedroeg en dat 
dit bedrag de oorspronkelijke begroting 
van 5 135 000 EUR omvat, aangevuld met 
2 755 000 EUR afkomstig van de 
terugvordering van voorschotten en een 
bijkomend bedrag van 800 000 EUR aan 
betalingskredieten voor Titel III 
(beleidsuitgaven);

Or. en
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Amendement 19
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

is bezorgd dat in het kader van titel III de
Agentschap slechts 60% van de betalingen 
uitvoerde, in vergelijking met 97% in 
2009; roept het Agentschap op de 
passende maatregelen in te voeren om 
ervoor te zorgen dat meer betalingen
uitgevoerd worden;

is bezorgd dat in het kader van titel III het
Agentschap slechts 60% van de betalingen 
uitvoerde, in vergelijking met 97% in 
2009; is verheugd dat het Agentschap de 
nodige maatregelen heeft genomen om 
deze situatie te verhelpen, waardoor de 
uitvoeringsgraad van de betalingen in 
2011 zeer hoog lag (90% voor titel III en 
94% voor de volledige begroting);

Or. es

Amendement 20
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept het Agentschap op de 
tekortkomingen die door de Rekenkamer 
werden vastgesteld, tijdens het 
evaluatieproces recht te zetten, wat betreft 
de subsidieprocedures van het zevende 
kaderprogramma voor 
onderzoek/Galileo/tweede verzoek dat een 
begroting van 26 000 000 EUR heeft;
bevestigt met name de opmerkingen van 
de Rekenkamer dat de criteria voor het 
beoordelen van de financiële capaciteit van 
de aanvragers niet werden vastgelegd en 
hoewel de status van de aanvrager het 
maximale vergoedingspercentage bepaalt, 
deze status niet door het Agentschap werd 
gecontroleerd;

11. neemt kennis van de tekortkomingen 
die tijdens het evaluatieproces door de 
Rekenkamer werden vastgesteld wat 
betreft de subsidieprocedures van het 
zevende kaderprogramma voor 
onderzoek/Galileo/tweede verzoek dat een 
begroting van 26 000 000 EUR heeft; is 
verheugd dat het Agentschap deze 
tekortkomingen heeft weggewerkt en dat 
de beoordeling van de financiële capaciteit 
van de aanvragers nu systematisch door de 
Commissie wordt verricht;
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Or. es

Amendement 21
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort het Agentschap bovendien aan 
om de tekortkomingen die door de 
Rekenkamer werden gevonden wat betreft 
twee subsidieovereenkomsten binnen het 
zesde kaderprogramma voor onderzoek 
(FP6)/ derde verzoek, te verhelpen; merkt 
met name op dat de kostendeclaratie die 
door de begunstigden werden ingediend, 
gebaseerd waren op standaardpercentages, 
in plaats van op werkelijke kosten;
herinnert het Agentschap eraan dat dit 
niet in overeenstemming is met het 
beginsel dat financiële bijdragen van de 
Unie geen winst mogen opleveren en dat 
het Agentschap deze situatie onmiddellijk 
moet rechtzetten;

12. neemt kennis van de opmerkingen van 
de Rekenkamer over de tekortkomingen 
wat betreft twee subsidieovereenkomsten 
binnen het zesde kaderprogramma voor 
onderzoek (FP6)/ derde verzoek; merkt met 
name op dat de kostendeclaratie die door 
de begunstigden werden ingediend, 
gebaseerd waren op door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Galileo (wettelijke voorloper van het 
Agentschap) aanvaarde 
standaardpercentages; wijst erop dat deze 
vergoedingsregeling was opgenomen in de 
in CORDIS gepubliceerde 
aanbestedingen, en dat het Agentschap
derhalve de bestaande contractuele 
bepalingen moet handhaven;

Or. es

Amendement 22
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent, in aanvulling op de 
opmerkingen van het Rekenhof, dat vijf 
gecontroleerde subsidies, voornamelijk
met betrekking tot het zesde 
kaderprogramma voor onderzoek, een 
vertraging in hun uitvoering hadden van 

13. erkent, in aanvulling op de 
opmerkingen van het Rekenhof, dat vijf 
gecontroleerde subsidies met betrekking tot 
het zesde kaderprogramma voor onderzoek 
een vertraging in hun uitvoering hadden 
van tussen één en drie jaar en dat 
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tussen één en drie jaar en dat 
opeenvolgende verhogingen van de 
beginwaarden van hun contracten werden 
opgemerkt; merkt op dat het Agentschap 
deze vertragingen heeft gerechtvaardigd 
door te stellen dat door hun technologisch 
vooraanstaand karakter hun activiteiten 
voortdurend veranderen en dat het 
Agentschap daarom tot deze wijzigingen 
en verlengingen heeft besloten;

opeenvolgende verhogingen van de 
beginwaarden van hun contracten werden 
opgemerkt; merkt op dat het Agentschap 
deze vertragingen heeft gerechtvaardigd 
door te stellen dat door hun technologisch 
vooraanstaand karakter hun activiteiten 
voortdurend veranderen en dat het 
Agentschap daarom heeft besloten dat 
deze wijzigingen en verlengingen voor het 
Galileoprogramma in zijn geheel nodig en 
nuttig waren; het Agentschap wijst er 
trouwens op dat het vastgestelde 
maximum voor alle contracten samen 
nooit werd overschreden;

Or. es

Amendement 23
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat het jaarlijks 
activiteitenverslag van het Agentschap niet 
noodzakelijk het jaarlijks werkprogramma 
weerspiegelt; stelt bovendien vast dat de 
doelstellingen van zijn jaarlijks 
werkprogramma eerder vaag zijn en het 
daarom moeilijk is ze te beoordelen en te 
controleren of ze zijn bereikt; spoort het 
Agentschap daarom aan zijn jaarlijks 
werkprogramma te verbeteren zodat de 
kwijtingsautoriteit de doeltreffendheid van 
het Agentschap beter kan beoordelen;

15. merkt op dat het jaarlijks 
activiteitenverslag van het Agentschap niet 
noodzakelijk het jaarlijks werkprogramma 
weerspiegelt; stelt bovendien vast dat de 
doelstellingen van zijn jaarlijks 
werkprogramma eerder vaag zijn en het 
daarom moeilijk is ze te beoordelen en te 
controleren of ze zijn bereikt; spoort het 
Agentschap daarom aan zijn jaarlijks 
werkprogramma te verbeteren zodat de 
kwijtingsautoriteit de doeltreffendheid van 
het Agentschap beter kan beoordelen;
merkt op dat het Agentschap rekening 
heeft gehouden met de aanbevelingen van 
de Rekenkamer en is verheugd dat 
toekomstige jaarlijkse werkprogramma's 
derhalve aan de vereisten zullen 
beantwoorden;

Or. es
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Amendement 24
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort het Agentschap aan de 
selectieprocedures te verbeteren om de 
transparantie van aanwerving niet in het 
gevaar te brengen; bevestigt de 
opmerkingen van de Rekenkamer dat er bij 
de gecontroleerde procedures voor 
personeelsselectie geen drempelwaarden 
waren vastgesteld voor toelating tot 
schriftelijke examens en 
sollicitatiegesprekken of voor opneming op 
de lijst van geschikte kandidaten:

16. spoort het Agentschap aan de 
selectieprocedures te verbeteren om de 
transparantie van aanwerving niet in het 
gevaar te brengen; bevestigt de 
opmerkingen van de Rekenkamer dat er bij 
de gecontroleerde procedures voor 
personeelsselectie vóór de voorselectietests 
geen drempelwaarden waren vastgesteld 
voor toelating tot schriftelijke examens en 
sollicitatiegesprekken of voor opneming op 
de lijst van geschikte kandidaten:
constateert dat het Agentschap zijn 
selectieprocedures heeft verbeterd en 
daarbij de door de Unie vastgestelde 
procedures voor de aanwerving van 
personeel naleeft: publicatie van de 
vacatures bij EPSO en op de webpagina 
van het Agentschap, met vermelding van 
alle nodige informatie over de aard van de 
betrekking, de selectieprocedure en de 
toelatingsvoorwaarden, alsook vaststelling 
en uitvoering van regelmatige controles 
tijdens de verschillende fasen van de 
selectieprocedure, telkens op grond van 
objectieve criteria;

Or. es

Amendement 25
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – inleidende formule
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Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt bovendien kennis van de 
opmerkingen van het Agentschap in zijn 
jaarlijks activiteitenverslag dat er eind 
2010 geen kritieke aanbevelingen van de 
dienst interne audit openstonden, maar 
dat er aan 5 aanbevelingen geen gevolg 
was gegeven met betrekking tot:

20. is verheugd dat de vijf aanbevelingen 
waarvan het Agentschap in zijn jaarlijks 
activiteitenverslag 2010 had verklaard dat 
er geen gevolg aan was gegeven, intussen 
zijn gerealiseerd, zoals het Agentschap in 
zijn jaarlijks verslag over de uitvoering 
van de aanbevelingen in december 2011 
aan het Parlement heeft meegedeeld;

Or. es

Amendement 26
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de vermelding van doelstellingen en 
prestatie-indicatoren in het jaarlijks 
werkprogramma,

Schrappen

Or. es

Amendement 27
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak van de administratieve 
raad om de rekenplichtige formeel aan te 
stellen,

Schrappen

Or. es
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Amendement 28
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– de invoering van toereikende 
financieringsbesluiten,

Schrappen

Or. es

Amendement 29
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de versterking van de fundamentele 
controles in subsidiebeheer

Schrappen

Or. es

Amendement 30
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– de actualisering van financiële 
delegaties en de regelmatige beoordeling 
van de rechten van ABAC-gebruikers;

Schrappen

Or. es

Amendement 31
Inés Ayala Sender
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. brengt zijn aanbevelingen uit 
voorgaande kwijtingsverslagen, die zijn 
opgenomen in de bijlage bij deze resolutie, 
onder de aandacht;

21. is verheugd dat het Agentschap bij zij 
activiteiten rekening heeft gehouden met 
alle aanbevelingen uit vorige 
kwijtingsverslagen van het Parlement, die 
zijn omschreven in de bijlage bij deze 
resolutie, zoals blijkt uit het verslag dat 
het Agentschap op 28 februari 2012 bij 
het Parlement heeft ingediend;

Or. es


