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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … řediteli Evropské policejní akademie 
za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské policejní 
akademie absolutorium za plnění rozpočtu 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … řediteli Evropské policejní akademie 
za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské policejní 
akademie absolutorium za plnění rozpočtu 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … uzavření účtů Evropské policejní 
akademie za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
policejní akademie za rozpočtový rok 
2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. … uzavření účtů Evropské policejní 
akademie za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
policejní akademie za rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své 
zprávě o roční účetní závěrce akademie za 
rozpočtový rok 2010 uvedl – poprvé od 
okamžiku, kdy se akademie stala agenturou 
–, že získal přiměřenou jistotu, že roční 
účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je 
spolehlivá a uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

F. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své 
zprávě o roční účetní závěrce akademie za 
rozpočtový rok 2010 – poprvé od 
okamžiku, kdy se akademie stala agenturou 
– vydal bezvýhradné stanovisko 
o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své 
zprávě o roční účetní závěrce akademie za 

F. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své 
zprávě o roční účetní závěrce akademie za 
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rozpočtový rok 2010 uvedl – poprvé od 
okamžiku, kdy se akademie stala agenturou 
–, že získal přiměřenou jistotu, že roční 
účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je 
spolehlivá a uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

rozpočtový rok 2010 uvedl – poprvé od 
okamžiku, kdy se akademie stala agenturou 
–, že získal přiměřenou jistotu, že roční 
účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné 
operace jsou legální a správné;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že rozpočet akademie 
na rok 2010 činil 7 800 000 EUR, zatímco 
v roce 2009 to bylo 8 800 000 EUR, a že 
tedy došlo ke snížení o 11,4 %; vzhledem 
k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu 
akademie na rok 2010 činil 7 800 000
EUR, tedy stejně jako příspěvek Unie do 
rozpočtu na rok 200915;

J. vzhledem k tomu, že rozpočet akademie 
na rok 2010 činil 7 800 000 EUR, zatímco 
v roce 2009 to bylo 8 800 000 EUR, a že 
tedy došlo ke snížení o 11,4 %; vzhledem 
k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu 
akademie na rok 2010 činil 7 800 000
EUR15;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že podle výroční zprávy 
akademie za rok 2010 bylo využito 99,56 
% prostředků na závazky; dále konstatuje, 
že bylo využito 46 % prostředků na platby, 
avšak konečné údaje o částkách čerpaných 
z hlavy III (Provozní výdaje) měly být 
k dispozici až na konci roku 2011;
nicméně zdůrazňuje, že roční účetní 

4. bere na vědomí, že podle výroční zprávy 
akademie za rok 2010 bylo využito 99,56 
% prostředků na závazky; dále konstatuje, 
že bylo využito 46 % prostředků na platby, 
avšak konečné údaje o částkách čerpaných 
z hlavy III (Provozní výdaje) měly být 
k dispozici až na konci roku 2011; bere na 
vědomí, že roční účetní závěrka akademie
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závěrka akademie, přijatá v červnu 2011,
uvádí, že míra vynaložených prostředků na 
platby byla v roce 2010 59,12 %; naléhavě 
vyzývá akademii, aby orgánu příslušnému 
pro udělení absolutoria vysvětlila rozdíl 
mezi mírami uvedenými v těchto dvou 
oficiálních dokumentech a aby předložila 
konečné údaje o částkách čerpaných 
z hlavy III v rozpočtovém roce 2010;

za rok 2010 uvádí, že míra vynaložených 
prostředků na platby byla v roce 2010 
59,12 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. dále bere na vědomí prohlášení útvaru 
interního auditu, že popisy některých 
položek víceletého plánu nejsou 
jednoznačné a že zprávy o pokroku nejsou 
vždy dostatečně přesné na to, aby bylo na 
jejich základě možné plně pochopit, jaká 
konkrétní opatření bude při provádění 
jednotlivých milníků nutné přijmout; bere 
navíc vědomí, že útvar interního auditu 
dospěl k závěru, že se některé milníky 
překrývají, a že je proto obtížné posoudit, 
jakou budou mít nakonec příslušná 
opatření povahu; žádá proto akademii, aby
nejasné milníky nahradila milníky, které 
budou jasné, konkrétní a měřitelné;

19. dále bere na vědomí prohlášení útvaru 
interního auditu, že popisy některých 
položek víceletého plánu nejsou 
jednoznačné a že zprávy o pokroku nejsou 
vždy dostatečně přesné na to, aby bylo na 
jejich základě možné plně pochopit, jaká 
konkrétní opatření bude při provádění 
jednotlivých milníků nutné přijmout; bere 
navíc vědomí, že útvar interního auditu 
dospěl k závěru, že se některé milníky 
překrývají, a že je proto obtížné posoudit, 
jakou budou mít nakonec příslušná 
opatření povahu; bere na vědomí 
prohlášení akademie, že víceletý akční 
plán byl aktualizován v souladu 
s doporučeními útvaru interního auditu, 
a zlepšení začleněná do třetí zprávy 
o pokroku, kterou přijala správní rada 
dne 8. prosince 2010; žádá útvar interního 
auditu, aby potvrdil, že aktualizovaná 
zpráva o pokroku o víceletém akčním 
plánu akademie řádně odráží jeho 
doporučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. očekává, že Komise v roce 2012 
představí nový právní rámec akademie,
který začlení hlasovací práva Komise do 
postupů správní rady;

25. očekává, že Komise předloží návrh na 
změnu právního základu Evropské 
policejní akademie, a se zájmem očekává 
výsledek jednání mezi Parlamentem 
a Radou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje, že Evropská policejní 
akademie a Europol jsou dva subjekty 
Společenství, které mají podobnou 
působnost a vyvíjejí obdobnou činnost; je 
přesvědčen, že pokud by byly tyto činnosti 
sloučeny ve společné agentuře, odstranily 
by se zbytečné náklady; připomíná, že 
unijní rozpočet má být založen na řádném 
finančním řízení, které vyžaduje, aby 
výdaje byly relevantní, účinné a účelné 
a aby se řádně řešily otázky zbytečných 
nákladů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Véronique Mathieu
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje, že Evropská policejní 
akademie a Europol jsou dva subjekty 
Společenství, které mají podobnou 
působnost a vyvíjejí obdobnou činnost; je 
přesvědčen, že pokud by byly tyto činnosti 
sloučeny ve společné agentuře, odstranily 
by se zbytečné náklady; připomíná, že 
unijní rozpočet má být založen na řádném 
finančním řízení, které vyžaduje, aby 
výdaje byly relevantní, účinné a účelné 
a aby se řádně řešily otázky zbytečných 
nákladů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. s ohledem na doplňkovost akademie 
a Europolu a na možné synergie vyzývá 
Komisi, aby do března 2013 připravila 
komplexní hodnocení dopadu týkající se 
případného sloučení těchto dvou agentur 
s vyčíslením nákladů a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. opakuje své doporučení, aby se 
akademie v nejbližší budoucnosti sloučila 
s Europolem; je přesvědčen, že sloučení 
obou subjektů zvýší racionalitu a účinnost 
výdajů; je přesvědčen, že náklady 
plynoucí z toho, že akademie a Europol 
fungují odděleně, jsou vyšší než náklady 
sloučení; vítá proto návrh Komise, aby 
Europol převzal úkoly akademie v oblasti 
vzdělávání; lituje, že členské státy tento 
návrh zamítly, a vyzývá k jeho 
opětovnému posouzení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. opakuje své doporučení, aby se 
akademie v nejbližší budoucnosti sloučila 
s Europolem; je přesvědčen, že sloučení 
obou subjektů zvýší racionalitu a účinnost 
výdajů; je přesvědčen, že náklady 
plynoucí z toho, že akademie a Europol 
fungují odděleně, jsou vyšší než náklady 
sloučení; vítá proto návrh Komise, aby 
Europol převzal úkoly akademie v oblasti 
vzdělávání; lituje, že členské státy tento 
návrh zamítly, a vyzývá k jeho 
opětovnému posouzení;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen o tom, že začlenění 
akademie do Europolu by zkvalitnilo 
činnosti, které nyní obě agentury 
provádějí; domnívá se, že sloučení by 
přineslo nejen konkrétní řešení výše 
uvedených chronických strukturních 
problémů akademie, ale rovněž by 
akademii umožnilo přímo využívat 
odborných zkušeností Europolu 
s mezinárodním organizovaným zločinem 
a terorismem, a plnit tak úkoly v oblasti 
vzdělávání vyšších policejních důstojníků; 
je přesvědčen, že díky sloučení obou 
agentur by Europol mohl využívat vazby 
akademie na další subjekty a zkušenosti 
akademie v oblasti vzdělávání a že by pro 
něj rovněž bylo přínosné, kdyby měl přímo 
ve svých budovách oddělení zabývající se 
výlučně problematikou vzdělávání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen o tom, že začlenění 
akademie do Europolu by zkvalitnilo 
činnosti, které nyní obě agentury 
provádějí; domnívá se, že sloučení by 
přineslo nejen konkrétní řešení výše 
uvedených chronických strukturních 
problémů akademie, ale rovněž by 
akademii umožnilo přímo využívat 
odborných zkušeností Europolu 
s mezinárodním organizovaným zločinem 
a terorismem, a plnit tak úkoly v oblasti 

vypouští se
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vzdělávání vyšších policejních důstojníků; 
je přesvědčen, že díky sloučení obou 
agentur by Europol mohl využívat vazby 
akademie na další subjekty a zkušenosti 
akademie v oblasti vzdělávání a že by pro 
něj rovněž bylo přínosné, kdyby měl přímo 
ve svých budovách oddělení zabývající se 
výlučně problematikou vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. dále bere na vědomí, že závěrečná 
zpráva o externím pětiletém hodnocení 
akademie dospěla k závěru, že existují 
důvody pro přemístění akademie;

vypouští se

Or. fr


