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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Evropske 
policijske akademije glede izvrševanja 
proračuna akademije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
policijske akademije glede izvrševanja 
proračuna akademije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Evropske 
policijske akademije glede izvrševanja 
proračuna akademije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
policijske akademije glede izvrševanja 
proračuna akademije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
policijske akademije za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske policijske akademije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
policijske akademije za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske policijske akademije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
akademije za proračunsko leto 2008 prvič, 
odkar je akademija postala agencija, 
navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo 
o zanesljivosti letnih računovodskih 
izkazov za proračunsko leto 2008 ter o 
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij,

F. ker je prvič, odkar je akademija postala 
agencija, Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
akademije za proračunsko leto 2010 izdalo 
mnenje brez pridržkov o zanesljivosti 
letnih računovodskih izkazov ter o 
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
akademije za proračunsko leto 2008 prvič, 
odkar je akademija postala agencija, 
navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo 
o zanesljivosti letnih računovodskih 
izkazov za proračunsko leto 2008 ter o 
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij,

F. ker je Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
akademije za proračunsko leto 2008 prvič, 
odkar je akademija postala agencija, 
navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo 
o zanesljivosti letnih računovodskih 
izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z 
njimi povezanih transakcij;

Or. en

Predlog spremembe 7
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je proračun akademije za leto 2010 
znašal 7.800.000 EUR, kar je v primerjavi 
z letom 2009, ko je znašal 8.800.000 EUR, 
zmanjšanje za 11,4 %; ker je bil v letu 
2010 prispevek Evropske unije k proračunu 
akademije 7.800.000 EUR, kar je enako 
kot v letu 200915,

J. ker je proračun akademije za leto 2010 
znašal 7.800.000 EUR, kar je v primerjavi 
z letom 2009, ko je znašal 8.800.000 EUR, 
zmanjšanje za 11,4 %; ker je bil v letu 
2010 prispevek Evropske unije k proračunu 
akademije 7.800.000 EUR15,

Or. en

Predlog spremembe 8
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je na podlagi letnega poročila akademije 
za leto 2010 seznanjen s tem, da je bilo 
dodeljenih 99,56 % odobrenih sredstev za 

4. je na podlagi letnega poročila akademije 
za leto 2010 seznanjen s tem, da je bilo 
dodeljenih 99,56 % odobrenih sredstev za 
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prevzem obveznosti; je seznanjen tudi s 
tem, da je bilo uporabljenih 46 % 
odobrenih sredstev za plačila, vendar pa 
bodo končni zneski uporabe naslova III 
(odhodki iz poslovanja) na voljo šele konec 
leta 2011; vendar poudarja, da končni letni 
računovodski izkazi akademije za leto 
2010, sprejeti junija 2011, navajajo, da je 
bila v letu 2010 stopnja porabljenih 
odobritev plačil 59,12 %; poziva 
akademijo naj organu za razrešnico 
obrazloži razliko v stopnjah iz teh dveh 
uradnih dokumentov in zagotovi končne 
zneske uporabe naslova III za 
proračunsko leto 2010;

prevzem obveznosti; je seznanjen tudi s 
tem, da je bilo uporabljenih 46 % 
odobrenih sredstev za plačila, vendar pa 
bodo končni zneski uporabe naslova III 
(odhodki iz poslovanja) na voljo šele konec 
leta 2011; je seznanjen s tem, da končni 
letni računovodski izkazi akademije za leto 
2010 navajajo stopnjo porabljenih 
odobritev plačil 59,12 %;

Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen tudi z izjavo službe za 
notranjo revizijo, da nekatere točke 
večletnega načrta niso jasne in da 
poročanje o napredku ni vedno dovolj 
natančno, da bi iz njega lahko jasno 
sklepali, na kakšne konkretne ukrepe se 
posamezni cilji nanašajo; poleg tega 
priznava, da je služba za notranjo revizijo 
ugotovila prekrivanje nekaterih ciljev, 
zaradi česar je težko oceniti skupno stanje 
z njimi povezanih ukrepov; zato poziva
akademijo, naj nejasne cilje nadomesti z 
jasnimi, konkretnimi in merljivimi;

19. je seznanjen tudi z izjavo službe za 
notranjo revizijo, da nekatere točke 
večletnega načrta niso jasne in da 
poročanje o napredku ni vedno dovolj 
natančno, da bi iz njega lahko jasno 
sklepali, na kakšne konkretne ukrepe se 
posamezni cilji nanašajo; poleg tega 
priznava, da je služba za notranjo revizijo 
ugotovila prekrivanje nekaterih ciljev, 
zaradi česar je težko oceniti skupno stanje 
z njimi povezanih ukrepov; je seznanjen z 
izjavo akademije, da je bil večletni akcijski 
načrt posodobljen v skladu s priporočili
notranje službe za revizijo in izboljšavami, 
vključenimi v tretje poročilo o napredku, 
ki ga je upravni svet odobril 8. decembra 
2010; poziva notranjo službo za revizijo, 
naj potrdi, da posodobljeno poročilo o 
napredku glede večletnega akcijskega 
načrta akademije v zadostni meri odraža 
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priporočila službe;

Or. en

Predlog spremembe 10
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. nestrpno pričakuje, da bo Komisija 
leta 2012 predstavila nov pravni okvir
akademije, s katerim bo glasovalna 
pravica Komisije vključena v postopke 
upravnega odbora;

25. nestrpno pričakuje predlog Komisije za 
spremembo pravne podlage Evropske 
policijske akademije in izid pogajanj med 
Parlamentom in Svetom;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja, da sta akademija in 
Europol dva organa Skupnosti, ki delujeta 
na sorodnih področjih in opravljata 
dopolnjujoče se dejavnosti; je prepričan, 
da bi se bilo mogoče izogniti dodatnim 
stroškom, če bi te dejavnosti združili pod 
okriljem skupne agencije; opozarja, da 
proračun Unije temelji na dobrem 
finančnem poslovodenju, ki zahteva 
smotrno, uspešno in učinkovito porabo 
sredstev, nepotrebne odhodke pa je treba 
ustrezno obravnavati;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 12
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja, da sta akademija in 
Europol dva organa Skupnosti, ki delujeta 
na sorodnih področjih in opravljata 
dopolnjujoče se dejavnosti; je prepričan, 
da bi se bilo mogoče izogniti dodatnim 
stroškom, če bi te dejavnosti združili pod 
okriljem skupne agencije; opozarja, da 
proračun Unije temelji na dobrem 
finančnem poslovodenju, ki zahteva 
smotrno, uspešno in učinkovito porabo 
sredstev, nepotrebne odhodke pa je treba 
ustrezno obravnavati;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. glede na dejstvo, da se dejavnosti 
akademije in Europola dopolnjujejo in da 
bi bilo mogoče ustvariti sinergije, poziva 
Komisijo, naj do marca 2013 opravi 
temeljito oceno učinkov morebitne 
združitve teh dveh agencij s poudarkom 
na stroških in koristih.

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svoje priporočilo, naj se 
akademija v bližnji prihodnosti združi z 
Europolom; je prepričan, da bi združitev 
omogočila bolj smotrno in učinkovito 
porabo sredstev; prav tako je prepričan, 
da so stroški ločenega delovanja 
akademije in Europola višji, kot bi bili 
stroški združitve; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi Europol lahko od 
akademije prevzel naloge usposabljanja;
obžaluje, da so države članice ta predlog 
zavrnile, in poziva k njegovi ponovni 
oceni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 15
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svoje priporočilo, naj se 
akademija v bližnji prihodnosti združi z 
Europolom; je prepričan, da bi združitev 
omogočila bolj smotrno in učinkovito 
porabo sredstev; prav tako je prepričan, 
da so stroški ločenega delovanja 
akademije in Europola višji, kot bi bili 
stroški združitve; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi Europol lahko od 
akademije prevzel naloge usposabljanja; 
obžaluje, da so države članice ta predlog 
zavrnile, in poziva k njegovi ponovni 
oceni;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 16
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je prepričan, da bi bila združitev 
akademije in Europola koristna tudi za 
dejavnosti, ki jih trenutno izvajata ti 
agenciji; meni, da združitev ne bi prinesla 
samo konkretnih rešitev za omenjene 
strukturne in kronične težave akademije, 
temveč bi ji tudi omogočila, da pri 
opravljanju svojih nalog usposabljanja 
višjih policijskih kadrov neposredno 
izkoristi strokovno znanje Europola glede 
mednarodnega organiziranega kriminala;
meni, da bi po drugi strani Europol lahko 
izkoristil mreže in strokovno znanje 
akademije na področju usposabljanja, pa 
tudi dejstvo, da bi imel v svojih prostorih 
oddelek, ki se ukvarja izključno z 
usposabljanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je prepričan, da bi bila združitev 
akademije in Europola koristna tudi za 
dejavnosti, ki jih trenutno izvajata ti 
agenciji; meni, da združitev ne bi prinesla 
samo konkretnih rešitev za omenjene 
strukturne in kronične težave akademije, 
temveč bi ji tudi omogočila, da pri 
opravljanju svojih nalog usposabljanja 
višjih policijskih kadrov neposredno 
izkoristi strokovno znanje Europola glede 

črtano
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mednarodnega organiziranega kriminala; 
meni, da bi po drugi strani Europol lahko 
izkoristil mreže in strokovno znanje 
akademije na področju usposabljanja, pa 
tudi dejstvo, da bi imel v svojih prostorih 
oddelek, ki se ukvarja izključno z 
usposabljanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja tudi, da končno poročilo o 
petletnem zunanjem ocenjevanju 
akademije navaja, da bi bila selitev 
akademije utemeljena;

črtano

Or. fr


