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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiego Kolegium 
Policyjnego absolutorium z wykonania 
budżetu Kolegium za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiego 
Kolegium Policyjnego absolutorium 
z wykonania budżetu Kolegium za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiego Kolegium 
Policyjnego absolutorium z wykonania 
budżetu Kolegium za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiego 
Kolegium Policyjnego absolutorium 
z wykonania budżetu Kolegium za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiego Kolegium Policyjnego za 
rok budżetowy 2010;
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Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiego Kolegium Policyjnego za 
rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Kolegium za 
rok budżetowy 2010 Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, iż po raz 
pierwszy od czasu, gdy Kolegium stało się 
agencją, uzyskał wystarczającą pewność, 
że roczne sprawozdanie finansowe za rok 
budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że 
transakcje leżące u jego podstaw są 
legalne i prawidłowe,

F. mając na uwadze, że po raz pierwszy od 
czasu, gdy Kolegium stało się agencją, 
w sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Kolegium za 
rok budżetowy 2010 Trybunał 
Obrachunkowy wydał opinię bez 
zastrzeżeń co do wiarygodności 
sprawozdania, a także legalności 
i prawidłowości operacji leżących u jego 
podstaw,

Or. fr

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Kolegium za 
rok budżetowy 2010 Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, iż po raz 
pierwszy od czasu, gdy Kolegium stało się 
agencją, uzyskał wystarczającą pewność, 
że roczne sprawozdanie finansowe za rok 
budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że 
transakcje leżące u jego podstaw są legalne 
i prawidłowe,

F. mając na uwadze, że w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Kolegium za 
rok budżetowy 2010 Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, iż po raz 
pierwszy od czasu, gdy Kolegium stało się 
agencją, uzyskał wystarczającą pewność, 
że roczne sprawozdanie finansowe jest 
wiarygodne oraz że transakcje leżące 
u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Or. en

Poprawka 7
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że budżet Kolegium 
na rok 2010 wyniósł 7 800 000 EUR 
w porównaniu z 8 800 000 EUR w roku 
2009, co stanowi spadek o 11,4%; mając 
na uwadze, że wkład Unii Europejskiej do 
budżetu Kolegium na rok 2010 wyniósł 
7 800 000 EUR, co jest równoważne z jej 
wkładem na rok 200915,

J. mając na uwadze, że budżet Kolegium 
na rok 2010 wyniósł 7 800 000 EUR 
w porównaniu z 8 800 000 EUR w roku 
2009, co stanowi spadek o 11,4%; mając 
na uwadze, że wkład Unii Europejskiej do 
budżetu Kolegium na rok 2010 wyniósł 
7 800 000 EUR15,

Or. en

Poprawka 8
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. odnotowuje na podstawie sprawozdania 
rocznego Kolegium za rok 2010, że 
zaciągnięto zobowiązania w wysokości 
99,56% środków na zobowiązania; 
odnotowuje też, że wykorzystano 46% 
środków na płatności, jednak ostateczne 
dane dotyczące wykorzystania tytułu III 
(wydatki operacyjne) miały być dostępne 
dopiero pod koniec 2011 r.; podkreśla 
jednak, że ostateczne roczne sprawozdanie 
finansowe Kolegium za rok 2010, przyjęte 
w czerwcu 2011 r., wskazuje, że wskaźnik 
wydatkowanych środków na płatności 
wynosił 59,12% w roku 2010; nalega, by 
Kolegium wyjaśniło organowi 
udzielającemu absolutorium różnicę we 
wskaźnikach określonych w tych dwóch 
oficjalnych dokumentach i przedstawiło 
ostateczne dane na temat wykorzystania 
tytułu III za rok budżetowy 2010;

4. odnotowuje na podstawie sprawozdania 
rocznego Kolegium za rok 2010, że 
zaciągnięto zobowiązania w wysokości 
99,56% środków na zobowiązania; 
odnotowuje też, że wykorzystano 46% 
środków na płatności, jednak ostateczne 
dane dotyczące wykorzystania tytułu III 
(wydatki operacyjne) miały być dostępne 
dopiero pod koniec 2011 r.; zauważa, że 
ostateczne roczne sprawozdanie finansowe 
Kolegium za rok 2010 wskazuje, że 
wskaźnik wydatkowanych środków na 
płatności wynosił 59,12% w roku 2010;

Or. en

Poprawka 9
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje również oświadczenie IAS, 
zgodnie z którym opis niektórych punktów 
wieloletniego planu działania jest 
nieprzejrzysty, a sprawozdania z postępów 
nie zawsze wystarczająco adekwatne, aby 
umożliwić jasne zrozumienie, z jakimi 
konkretnymi działaniami wiąże się 
realizacja poszczególnych celów 
pośrednich; uznaje ponadto, że IAS 
stwierdziła duplikowanie się niektórych 
celów pośrednich, co utrudnia ocenę 
ostatecznego statusu ogólnego odnośnych 

19. odnotowuje również oświadczenie IAS, 
zgodnie z którym opis niektórych punktów 
wieloletniego planu działania jest 
nieprzejrzysty, a sprawozdania z postępów 
nie zawsze wystarczająco adekwatne, aby 
umożliwić jasne zrozumienie, z jakimi 
konkretnymi działaniami wiąże się 
realizacja poszczególnych celów 
pośrednich; uznaje ponadto, że IAS 
stwierdziła duplikowanie się niektórych 
celów pośrednich, co utrudnia ocenę 
ostatecznego statusu ogólnego odnośnych 
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działań; w związku z tym wzywa Kolegium
do zastąpienia niejasnych celów 
pośrednich celami jasnymi, konkretnymi 
i mierzalnymi;

działań; uznaje oświadczenie Kolegium, iż 
wieloletni plan działania został 
uaktualniony zgodnie z zaleceniami IAS, 
a także udoskonalenia ujęte 
w 3. sprawozdaniu z postępów, które 
zostało zatwierdzone przez zarząd w dniu 
8 grudnia 2010 r.; wzywa IAS do 
potwierdzenia, że uaktualnione 
sprawozdanie z postępów dotyczące 
wieloletniego planu działania 
odpowiednio odzwierciedla jej zalecenia;

Or. en

Poprawka 10
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. oczekuje na przedstawienie przez 
Komisję w 2012 r. nowych ram prawnych
funkcjonowania Kolegium w celu 
uwzględnienia uprawnień Komisji do 
głosowania w ramach procedur leżących 
w zakresie kompetencji zarządu;

25. oczekuje na zgłoszenie przez Komisję 
propozycji zmiany podstawy prawnej 
funkcjonowania Europejskiego Kolegium 
Policyjnego oraz na zakończenie 
negocjacji między Parlamentem a Radą;

Or. fr

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje, że Kolegium i Europol to 
dwa organy Wspólnoty funkcjonujące 
w podobnych obszarach działania 
i wykonujące podobne zadania; uważa, że 
jeżeli zadania te zostaną połączone 

skreślony
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w ramach jednej agencji, uniknie się 
zbędnych kosztów dodatkowych; 
przypomina, że budżet Unii bazuje na 
należytym zarządzaniu finansami, 
w związku z którym wymaga się, by 
wydatki miały charakter adekwatny, 
efektywny i skuteczny, zaś zbędne wydatki 
były traktowane w odpowiedni sposób;

Or. en

Poprawka 12
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje, że Kolegium i Europol to 
dwa organy Wspólnoty funkcjonujące 
w podobnych obszarach działania 
i wykonujące podobne zadania; uważa, że 
jeżeli zadania te zostaną połączone 
w ramach jednej agencji, uniknie się 
zbędnych kosztów dodatkowych; 
przypomina, że budżet Unii bazuje na 
należytym zarządzaniu finansami, 
w związku z którym wymaga się, by 
wydatki miały charakter adekwatny, 
efektywny i skuteczny, zaś zbędne wydatki 
były traktowane w odpowiedni sposób;

skreślona

Or. fr

Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uwzględniając wzajemne 
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uzupełnianie się Kolegium i Europolu, 
a także potencjalną synergię, wzywa 
Komisję, aby do marca 2013 r. 
przygotowała kompleksową ocenę wpływu 
dotyczącą potencjalnej fuzji tych dwóch 
agencji, określającą koszty i korzyści;

Or. en

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie formułuje swoje zalecenie 
dotyczące połączenia Kolegium 
z Europolem w najbliższej przyszłości; jest 
przekonany, że fuzja ta doprowadzi do 
większej racjonalności i efektywności 
wydatków; wyraża przekonanie, że koszty 
odrębnego utrzymania Kolegium 
i Europolu byłyby wyższe niż koszty 
w przypadku fuzji; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, by Europol przejął szkoleniową 
rolę Kolegium; ubolewa, że państwa 
członkowskie odrzuciły tę propozycję 
i wzywa do dokonania jej ponownej 
oceny;

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie formułuje swoje zalecenie skreślony
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dotyczące połączenia Kolegium 
z Europolem w najbliższej przyszłości; jest 
przekonany, że fuzja ta doprowadzi do 
większej racjonalności i efektywności 
wydatków; wyraża przekonanie, że koszty 
odrębnego utrzymania Kolegium 
i Europolu byłyby wyższe niż koszty 
w przypadku fuzji; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, by Europol przejął szkoleniową 
rolę Kolegium; ubolewa, że państwa 
członkowskie odrzuciły tę propozycję 
i wzywa do dokonania jej ponownej 
oceny;

Or. fr

Poprawka 16
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest przekonany, że połączenie 
Kolegium z Europolem byłoby korzystne 
w kontekście działań prowadzonych 
obecnie przez te dwie agencje; uważa, że 
fuzja stanowiłaby nie tylko konkretne 
rozwiązanie dla wspomnianych wcześniej 
stałych problemów strukturalnych 
Kolegium, lecz także umożliwiłaby mu 
bezpośrednie korzystanie z wiedzy 
eksperckiej Europolu w zakresie 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu, tak aby 
mogło ono wypełniać swą misję 
polegającą na oferowaniu szkoleń dla 
wyższych rangą funkcjonariuszy policji; 
uważa, że w wyniku fuzji Europol 
skorzystałby z sieci kontaktów, jak 
również wiedzy eksperckiej Kolegium 
w dziedzinie szkoleń, a także z faktu, iż 
w jego obrębie istniałaby jednostka 
zajmująca się wyłącznie zagadnieniami 

skreślony
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z zakresu szkoleń;

Or. en

Poprawka 17
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest przekonany, że połączenie 
Kolegium z Europolem byłoby korzystne 
w kontekście działań prowadzonych 
obecnie przez te dwie agencje; uważa, że 
fuzja stanowiłaby nie tylko konkretne 
rozwiązanie dla wspomnianych wcześniej 
stałych problemów strukturalnych 
Kolegium, lecz także umożliwiłaby mu 
bezpośrednie korzystanie z wiedzy 
eksperckiej Europolu w zakresie 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu, tak aby 
mogło ono wypełniać swą misję 
polegającą na oferowaniu szkoleń dla 
wyższych rangą funkcjonariuszy policji; 
uważa, że w wyniku fuzji Europol 
skorzystałby z sieci kontaktów, jak 
również wiedzy eksperckiej Kolegium 
w dziedzinie szkoleń, a także z faktu, iż 
w jego obrębie istniałaby jednostka 
zajmująca się wyłącznie zagadnieniami 
z zakresu szkoleń;

skreślony

Or. fr

Poprawka 18
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. odnotowuje ponadto, że w końcowym 
sprawozdaniu z pięcioletniej zewnętrznej 
oceny Europejskiego Kolegium 
Policyjnego stwierdzono, że zachodzą 
przesłanki do jego przeniesienia;

skreślony

Or. fr


