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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Projekt decyzji 1
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu Agencji 
Europejskiego GNSS absolutorium z 
wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Agencji Europejskiego GNSS 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Inés Ayala Sender

Projekt decyzji 1
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. … dyrektorowi wykonawczemu Agencji 
Europejskiego GNSS absolutorium z 
wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Agencji Europejskiego GNSS 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

Or. es

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Projekt decyzji 2
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Agencji 
Europejskiego GNSS za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji 
Europejskiego GNSS za rok budżetowy 
2010;

Or. en
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Poprawka 4
Inés Ayala Sender

Projekt decyzji 2
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. … zamknięcie ksiąg Agencji 
Europejskiego GNSS za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji 
Europejskiego GNSS za rok budżetowy 
2010;

Or. es

Poprawka 5
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– wezwał Agencję do zlikwidowania 
nieprawidłowości w procedurach rekrutacji 
pracowników, które naruszają zasadę 
równego traktowania w stosowaniu 
kryteriów kwalifikowania się w 
procedurach rekrutacji otwartych dla 
kandydatów wewnętrznych i 
zewnętrznych;

– wezwał Agencję do zlikwidowania 
nieprawidłowości w procedurach rekrutacji 
pracowników, które naruszają zasadę 
równego traktowania w stosowaniu 
kryteriów kwalifikowania się w 
procedurach rekrutacji otwartych dla 
kandydatów wewnętrznych i 
zewnętrznych; stwierdza, że w 2011 r. 
Agencja przyjęła już środki niezbędne do 
zagwarantowania przejrzystości, równego 
traktowania i wydajności procedur 
rekrutacji pracowników,

Or. es

Poprawka 6
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły – tiret trzecie
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Projekt rezolucji Poprawka

– wezwał Agencję do przeglądu kryteriów 
wykluczenia w odniesieniu do siódmego 
programu ramowego, bowiem nie zostały 
one opublikowane ani sprawdzone;

– wezwał Agencję do przeglądu kryteriów 
wykluczenia w odniesieniu do siódmego 
programu ramowego, bowiem nie zostały 
one opublikowane ani sprawdzone;
stwierdza jednak, że Agencja przedstawiła 
już wystarczające informacje, wykazując, 
że we wszystkich przypadkach 
przestrzegała przepisów rozporządzenia 
finansowego i siódmego programu 
ramowego oraz że w odpowiedni sposób 
opublikowała wspomniane kryteria 
wykluczenia w serwisie CORDIS,

Or. es

Poprawka 7
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– zwrócił uwagę, że organ udzielający 
absolutorium nie dokumentował w sposób 
systematyczny przeprowadzanej przez 
siebie weryfikacji spełniania kryteriów 
dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw w odniesieniu do 
potencjalnych beneficjentów
uczestniczących w jednym z tematów;

– zwrócił uwagę, że organ udzielający 
absolutorium nie dokumentował w sposób 
systematyczny przeprowadzanej przez 
siebie weryfikacji spełniania kryteriów 
dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w odniesieniu do 
potencjalnych beneficjentów 
uczestniczących w jednym z tematów;
stwierdza jednak, że Agencja we 
wszystkich przypadkach systematycznie 
przestrzegała kryteriów dotyczących MŚP, 
zważywszy że przy selekcji beneficjentów 
musi bezwzględnie stosować parametry 
ustalone przez Dyrekcję Generalną 
Komisji ds. Badań Naukowych,

Or. es
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Poprawka 8
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Agencji na 
2010 r. wynosił 15 900 000 EUR, co jest 
kwotą o 64,19 % niższą w porównaniu do 
kwoty 44 400 000 EUR w 2009 r.; mając 
na uwadze, że początkowy wkład Unii do 
budżetu Agencji na 2010 r. wyniósł 7 890 
000 EUR;

G. mając na uwadze, że budżet Agencji na 
2010 r. wynosił 15 900 000 EUR, co jest 
kwotą o 64,19 % niższą w porównaniu do 
kwoty 44 400 000 EUR w 2009 r., mając 
na uwadze, że Agencja zgłosiła wkład Unii 
Europejskiej do swego budżetu na 2010 r. 
w wysokości 8 690 000 EUR,

Or. en

Poprawka 9
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że w 2010 r. Agencja 
zakupiła rzeczowe aktywa trwałe o 
wartości 4,4 mln EUR (cewki sterujące 
satelity, silniki sterujące satelity, zbiorniki 
paliwowe (faza walidacji orbitalnej) oraz 
naziemne rubidowe zegary atomowe (pełna 
zdolność operacyjna));

1. zwraca uwagę, że – zgodnie z praktyką 
księgową programu Galileo – w 2010 r. 
Agencja odnotowała jako wydatki na 
badania zakup podzespołów na kwotę 4,4 
mln EUR (cewki sterujące satelity, silniki 
sterujące satelity, zbiorniki paliwowe (faza 
walidacji orbitalnej) oraz naziemne 
rubidowe zegary atomowe (pełna zdolność 
operacyjna)); 

Or. es

Poprawka 10
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie, że aktywa te 
zostały zaksięgowane jako wydatki na 
badania, chociaż powinny zostać 
zaklasyfikowane jako aktywa 
przeznaczone do przeniesienia przez 
Agencję do Komisji Europejskiej; z 
niepokojem zwraca uwagę, że 
sprawozdanie Agencji za 2010 r. nie jest w 
związku z tym poprawne oraz że nastąpiło 
zaniżenie wartości aktywów na kwotę 4,4 
mln EUR i zaniżenie rachunku dochodów 
i wydatków na tę samą kwotę;

2. stwierdza, że aktywa te zostały 
zaksięgowane jako wydatki na badania, 
chociaż powinny zostać zaklasyfikowane 
jako aktywa przeznaczone do przeniesienia 
przez Agencję do Komisji; przypomina, że
taka praktyka księgowa jest zgodna z 
wymogami Unii dotyczącymi księgowania 
podzespołów w programie Galileo;

Or. es

Poprawka 11
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa zatem Agencję do podjęcia 
natychmiastowego działania w tym 
względzie oraz do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
środkach podejmowanych w celu 
naprawienia tego błędu do marca 2012 r., 
aby uwzględnić je przed głosowaniem 
Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu 
plenarnym;

3. stwierdza, że Agencja poinformowała 
już Parlament, w sprawozdaniu 
przesłanym w dniu 28 lutego 2012 r., o
przyczynach takiego zaksięgowania 
wspomnianych podzespołów;

Or. es

Poprawka 12
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – tiret pierwsze
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Projekt rezolucji Poprawka

– celem etapu IOV/FOC jest ocena 
technicznej wykonalności systemu, który 
nie został zatwierdzony w 2010 r.;

– celem etapu IOV/FOC jest ocena 
technicznej wykonalności systemu, który 
nie został zatwierdzony w 2010 r., gdyż 
Komisja, zarządzająca programem Galileo 
i prowadząca go, przewiduje 
przeprowadzenie takiej oceny dopiero na 
późniejszym etapie,

Or. es

Poprawka 13
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– zgodnie z ustaleniami Matimop sprzęt 
nigdy nie miał być zakupiony przez 
Agencję i nigdy nie będzie ani nigdy nie 
był pod kontrolą Agencji;

– zgodnie z ustaleniami Matimop sprzęt 
nigdy nie miał być zakupiony przez 
Agencję i nigdy nie będzie ani nigdy nie 
był pod jej kontrolą; jest to jeden z 
podstawowych warunków zaksięgowania 
aktywów zgodnie z zasadami 
rachunkowości Unii,

Or. es

Poprawka 14
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca ponadto uwagę na ustalenia 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż po wejściu w życie 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 
większość działań i aktywów związanych z 

5. zwraca ponadto uwagę na ustalenia 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż po wejściu w życie 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 
większość działań i aktywów związanych z 
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programami EGNOS i Galileo przekazano 
Komisji w grudniu 2009 r., ale na dzień 31 
grudnia 2010 r. status kwoty 2 mln EUR, 
będącej do dyspozycji Agencji jako 
wsparcie techniczne z Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, nie został określony; 
w związku z tym wzywa Agencję, aby 
poinformowała organ udzielający 
absolutorium o działaniach podjętych w 
tym względzie, jako że Agencja stwierdziła 
w swojej odpowiedzi, iż środki mają zostać 
wysłane we wrześniu 2011 r.;

programami EGNOS i Galileo przekazano 
Komisji w grudniu 2009 r., ale na dzień 31 
grudnia 2010 r. status kwoty 2 mln EUR, 
będącej do dyspozycji Agencji jako 
wsparcie techniczne z Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, nie został określony; 
dowiaduje się od Agencji, że przesunięcia 
kwoty 2 000 000 EUR dokonano 
ostatecznie w dniu 3 października 2011 r.;

Or. en

Poprawka 15
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca ponadto uwagę na ustalenia 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż po wejściu w życie 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 
większość działań i aktywów związanych z 
programami EGNOS i Galileo przekazano 
Komisji w grudniu 2009 r., ale na dzień 31 
grudnia 2010 r. status kwoty 2 mln EUR, 
będącej do dyspozycji Agencji jako 
wsparcie techniczne z Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, nie został określony; 
w związku z tym wzywa Agencję, aby 
poinformowała organ udzielający 
absolutorium o działaniach podjętych w 
tym względzie, jako że Agencja stwierdziła 
w swojej odpowiedzi, iż środki mają zostać 
wysłane we wrześniu 2011 r.;

5. zwraca ponadto uwagę na ustalenia 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż po wejściu w życie 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 
większość działań i aktywów związanych z 
programami EGNOS i Galileo przekazano 
Komisji w grudniu 2009 r., ale na dzień 31 
grudnia 2010 r. status kwoty 2 mln EUR,
będącej do dyspozycji Agencji jako 
wsparcie techniczne z Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, nie został określony; 
w związku z tym wzywa Agencję, aby 
poinformowała organ udzielający 
absolutorium o działaniach podjętych w 
tym względzie, jako że Agencja stwierdziła 
w swojej odpowiedzi, iż środki mają zostać 
wysłane we wrześniu 2011 r.; stwierdza, że 
Agencja przekazała już Komisji 
wspomniane środki w dniu 3 października 
2011 r., co zostało należycie 
udokumentowane w sprawozdaniu 
przekazanym przez Agencję Parlamentowi 
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w dniu 28 lutego 2012 r.;

Or. es

Poprawka 16
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. na podstawie rocznego sprawozdania 
finansowego Agencji stwierdza, że dotacja 
unijna do budżetu Agencji w 2010 r. 
wyniosła 8 125 900 EUR w porównaniu 
do 6 604 600 EUR w 2009 r.; zauważa 
jednak, że:

skreślony

– w sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącym 
sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2010 Agencja stwierdziła, że 
unijna dotacja wyniosła 8 700 000 EUR;
– w sprawozdaniu z zarządzania budżetem 
i finansami za rok 2010 stwierdzono, że 
unijna dotacja wniosła 7 890 000 EUR;
– w ostatecznie przyjętym budżecie 
ogólnym Unii na rok budżetowy 2010 
wykazano, że dotacja ta wyniosła 5 135 
000 EUR
wzywa Agencję i Komisję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o rzeczywistej wysokości 
dotacji przekazanej Agencji przez Unię na 
rok 2010 oraz do wyjaśnienia rozbieżności 
w dostępnych danych;

Or. en

Poprawka 17
Inés Ayala Sender
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Agencję i Komisję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o rzeczywistej wysokości 
dotacji przekazanej Agencji przez Unię na 
rok 2010 oraz do wyjaśnienia rozbieżności 
w dostępnych danych;

wzywa Agencję i Komisję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o rzeczywistej wysokości 
dotacji przekazanej Agencji przez Unię na 
rok 2010 oraz do wyjaśnienia rozbieżności 
w dostępnych danych; stwierdza, że 
Agencja poinformowała Parlament o 
dotacji otrzymanej w 2010 r. oraz że 
informacje o dotacjach opublikowano 
należycie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

Or. es

Poprawka 18
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 a. przyjmuje do wiadomości od Agencji, 
że ostateczny wkład Unii do budżetu 
Agencji na rok 2010 wyniósł 
8 690 000 EUR i że kwota ta obejmuje 
budżet początkowy w wysokości 
5 135 000 EUR uzupełniony o odzyskaną 
nadwyżkę w wysokości 2 755 000 EUR 
oraz o dodatkową kwotę w wysokości 
800 000 EUR ze środków na pokrycie 
płatności w celu zasilenia tytułu III 
(wydatki operacyjne);

Or. en

Poprawka 19
Inés Ayala Sender
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

wyraża zaniepokojenie faktem, iż wskaźnik 
wykonania budżetu przez Agencję w tytule 
III w zakresie płatności wyniósł jedynie 
60% w porównaniu do 97% w 2009 r.;
wzywa agencję do wdrożenia 
odpowiednich środków w celu 
zapewnienia lepszego wskaźnika 
wykonania w odniesieniu do płatności;

wyraża zaniepokojenie faktem, iż wskaźnik 
wykonania budżetu przez Agencję w tytule 
III w zakresie płatności wyniósł jedynie 
60% w porównaniu do 97% w 2009 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja 
przyjęła środki niezbędne do naprawienia 
tej sytuacji, które faktycznie doprowadziły 
w 2011 r. do wysokiego poziomu 
wykonania w odniesieniu do płatności
(90% w tytule III i 94% w odniesieniu do 
budżetu jako całości);

Or. es

Poprawka 20
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Agencję do zlikwidowania
nieprawidłowości wskazanych przez 
Trybunał Obrachunkowy w procesie oceny 
w odniesieniu do drugiego naboru 
projektów w zakresie siódmego programu 
ramowego/Galileo, którego budżet wynosił 
26 mln EUR; podziela ustalenia 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, że nie zdefiniowano kryteriów 
oceny możliwości finansowych 
wnioskodawców i chociaż status 
wnioskodawcy określał maksymalną stopę 
zwrotu kosztów, Agencja nie dokonała 
weryfikacji tego statusu;

11. stwierdza nieprawidłowości wskazane
przez Trybunał Obrachunkowy w procesie 
oceny w odniesieniu do drugiego naboru 
projektów w zakresie siódmego programu 
ramowego/Galileo, którego budżet wynosił 
26 mln EUR; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Agencja naprawiła już te 
nieprawidłowości oraz że obecnie oceny 
możliwości finansowych wnioskodawców 
systematycznie dokonuje Komisja;

Or. es
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Poprawka 21
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto wzywa Agencję do usunięcia 
nieprawidłowości ujawnionych przez 
Trybunał Obrachunkowy w przypadku
dwóch skontrolowanych umów o dotację w 
ramach trzeciego naboru projektów w 
zakresie szóstego programu ramowego; 
zauważa w szczególności, że zestawienia 
poniesionych przez beneficjentów 
wydatków opierały się na stawkach 
standardowych, a nie na rzeczywiście 
poniesionych wydatkach; przypomina 
Agencji, że jest to niezgodne z zasadą 
braku zysku w odniesieniu do wkładów 
finansowych UE oraz wzywa Agencję do 
natychmiastowego naprawienia tej 
sytuacji;

12. odnotowuje uwagi Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące dwóch 
skontrolowanych umów o dotację w 
ramach trzeciego naboru projektów w 
zakresie szóstego programu ramowego; 
zauważa w szczególności, że zestawienia 
poniesionych przez beneficjentów 
wydatków opierały się na stawkach 
standardowych przyjętych przez wspólne 
przedsiębiorstwo Galileo (poprzednika 
prawnego Agencji); podkreśla, że taki 
system stawek podawano w przetargach 
publikowanych w serwisie CORDIS, w 
związku z czym Agencja nie ma obecnie 
innej możliwości, jak tylko dalej stosować 
obowiązujące postanowienia umowne;

Or. es

Poprawka 22
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto zwraca uwagę, że w 
przypadku pięciu skontrolowanych dotacji, 
odnoszących się głównie do szóstego 
programu ramowego, w wyniku 
przeprowadzonej przez Trybunał 
Obrachunkowy kontroli wykazano, iż 
opóźnienia w realizacji umów o dotację 
wyniosły od roku do trzech lat, a także 
odnotowano stopniowy wzrost wartości 
pierwotnej umów; odnotowuje, że Agencja 
uzasadniła te opóźnienia stwierdzając, iż 

13. ponadto zwraca uwagę, że w 
przypadku pięciu skontrolowanych dotacji, 
odnoszących się do szóstego programu 
ramowego, w wyniku przeprowadzonej 
przez Trybunał Obrachunkowy kontroli 
wykazano, iż opóźnienia w realizacji 
umów o dotację wyniosły od roku do 
trzech lat, a także odnotowano stopniowy 
wzrost wartości pierwotnej umów; 
odnotowuje, że Agencja uzasadniła te 
opóźnienia, stwierdzając, iż wiodące i 
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wiodące i nowatorskie pod względem 
technologicznym czynności ciągle ulegają 
zmianom i dlatego Agencja podjęła decyzję 
dotyczącą tych zmian i rozszerzeń;

nowatorskie pod względem 
technologicznym czynności ciągle ulegają 
zmianom, i dlatego Agencja zdecydowała, 
że te zmiany i rozszerzenia są niezbędne i 
korzystne dla programu Galileo jako 
całości; Agencja zauważa w każdym razie, 
że nigdy nie przekroczyła pułapu 
budżetowego przewidzianego na wszystkie 
umowy łącznie;

Or. es

Poprawka 23
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że sprawozdanie roczne 
dotyczące działań Agencji nie zawsze 
pokrywa się z jej rocznym programem 
prac; stwierdza ponadto, że cele określone 
w programie są raczej mało precyzyjne i 
dlatego dość trudno jest ocenić i sprawdzić, 
czy zostały osiągnięte; w związku z tym 
wzywa Agencję do udoskonalenia swojego 
programu prac, aby organ udzielający 
absolutorium mógł lepiej ocenić 
skuteczność działań Agencji;

15. zauważa, że sprawozdanie roczne 
dotyczące działań Agencji nie zawsze 
pokrywa się z jej rocznym programem 
prac; stwierdza ponadto, że cele określone 
w programie są raczej mało precyzyjne, i 
dlatego dość trudno jest ocenić i sprawdzić, 
czy zostały osiągnięte; w związku z tym 
wzywa Agencję do udoskonalenia swojego 
programu prac, aby organ udzielający 
absolutorium mógł lepiej ocenić 
skuteczność działań Agencji; zwraca 
uwagę, że Agencja przyjęła do wiadomości 
zalecenia Trybunału Obrachunkowego, i z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
związku z tym format kolejnych 
programów prac Agencji zostanie 
dostosowany do wymogów;

Or. es

Poprawka 24
Inés Ayala Sender
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję do poprawy procedur 
naboru pracowników, aby nie stanowiły 
one zagrożenia dla przejrzystości 
rekrutacji; zgadza się z ustaleniami 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż w skontrolowanych 
procedurach naboru pracowników nie 
określono progów punktowych 
wymaganych do zaproszenia kandydatów 
na testy pisemne, rozmowę kwalifikacyjną 
lub do umieszczenia ich na listach 
odpowiednich kandydatów;

16. wzywa Agencję do poprawy procedur 
naboru pracowników, aby nie stanowiły 
one zagrożenia dla przejrzystości 
rekrutacji; zgadza się z ustaleniami 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż w skontrolowanych 
procedurach naboru pracowników nie 
określono progów punktowych 
wymaganych do zaproszenia kandydatów 
na testy pisemne, rozmowę kwalifikacyjną 
lub do umieszczenia ich na listach 
odpowiednich kandydatów przed testami 
wstępnymi; stwierdza, że Agencja 
poprawiła swoje procedury naboru 
zgodnie z zasadami naboru pracowników 
UE: publikowanie wakatów w EPSO i na 
stronie internetowej Agencji, we 
wszystkich przypadkach z podaniem 
wszelkich niezbędnych informacji na 
temat zakresu obowiązków na danym 
stanowisku, procedury naboru i kryteriów 
kwalifikowalności, a także określanie i 
wykonywanie szeregu kontroli na 
poszczególnych etapach naboru w oparciu 
o obiektywne kryteria dla każdego etapu;

Or. es

Poprawka 25
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca również uwagę, że Agencja w 
swoim sprawozdaniu rocznym dotyczącym 
działań stwierdziła, iż na koniec 2010 r. 
wszystkie zalecenia o znaczeniu 
krytycznym, jakie zostały przedstawione 

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykonano obecnie pięć zaleceń dla 
Agencji niewykonanych w 2010 r., o 
których mowa w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym działań, o czym 



PE483.629v01-00 16/18 AM\892994PL.doc

PL

przez Służbę Audytu Wewnętrznego, 
zostały wdrożone, a 5 zaleceń
znajdujących się w realizacji dotyczyło:

poinformowano Parlament w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania 
zaleceń z grudnia 2011 r.;

Or. es

Poprawka 26
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– ujawniania celów i wskaźników 
wydajności w rocznym programie prac,

skreślone

Or. es

Poprawka 27
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczności sformalizowania 
powołania księgowego przez zarząd,

skreślone

Or. es

Poprawka 28
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– określenia odpowiedniej procedury 
podejmowania decyzji dotyczących 

skreślone
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finansowania,

Or. es

Poprawka 29
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienia kluczowych mechanizmów 
kontroli w zakresie zarządzania dotacjami,

skreślone

Or. es

Poprawka 30
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– aktualizacji uprawnień w kwestiach 
finansowych oraz regularnej oceny praw 
użytkowników systemu ABAC;

skreślone

Or. es

Poprawka 31
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na swoje zalecenia z 
poprzednich sprawozdań w sprawie 
absolutorium, o których mowa w 

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Agencja uwzględniła w swoich 
działaniach wszystkie zalecenia z 
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załączniku do niniejszej rezolucji; poprzednich sprawozdań Parlamentu w 
sprawie absolutorium, przedstawione w 
załączniku do niniejszej rezolucji, co 
wykazano w sprawozdaniu przesłanym 
Parlamentowi przez Agencję w dniu 28 
lutego 2012 r.;

Or. es


