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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro železnice absolutorium za 
plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro železnice absolutorium za 
plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro železnice absolutorium za 
plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro železnice absolutorium za 
plnění rozpočtu agentury 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 agentury pro 
železnice za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro železnice 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 agentury pro 
železnice za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro železnice za rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet 
agentury na rok 2010 činil 24.147.240 
EUR, což představuje nárůst o 14,9 % 
oproti roku 2009; vzhledem k tomu, že 
původní příspěvek Evropské unie do 
rozpočtu agentury na rok 2010 činil 
23.260.000 EUR ve srovnání s 16.060.000 
EUR v roce 2009, což představuje nárůst o 
44,83 %;

(Netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje chyb v rozpočtovém plánování, 
které vedly ke zrušení nebo zpoždění 
některých investic; naléhavě vyzývá 
agenturu, aby orgán příslušný pro udělení 
absolutoria okamžitě informovala o 
opatřeních přijatých k zajištění lepšího 
odhadu výdajů;

6. bere na vědomí chyby v rozpočtovém 
plánování, které vedly ke zrušení nebo 
zpoždění některých investic; vyzývá 
agenturu, aby orgán příslušný pro udělení 
absolutoria informovala o opatřeních 
přijatých k zajištění lepšího odhadu výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je znepokojen tím, že Účetní dvůr tuto 
situaci neuvedl ve své zprávě o ověření 
roční účetní závěrky agentury za 
rozpočtový rok 2010; vyzývá Účetní dvůr, 
aby orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria toto opomenutí vysvětlil;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět lituje, že agentura znovu nevyřešila 
problém přenosu prostředků z jednoho 
roku do druhého; domnívá se, že přenos 
prostředků představuje závažné porušení
rozpočtové zásady ročního rozpočtu, které 
ukazuje na zpoždění při provádění 

9. domnívá se, že agentura dostatečně
nevyřešila problém přenosu prostředků z 
jednoho roku do druhého; připomíná 
význam rozpočtové zásady ročního 
rozpočtu; vyzývá agenturu, aby orgán 
příslušný pro udělení absolutoria 



PE483.632v01-00 6/7 AM\893003CS.doc

CS

činností agentury; informovala o opatřeních přijatých ke 
zlepšení plnění ročního rozpočtu a ke 
snížení objemu přenesených rozpočtových 
prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá agenturu, aby orgán příslušný
pro udělení absolutoria informovala, až 
bude připravena zpráva, jež má být každý 
rok připojena k rozpočtu, o nevyužitých 
prostředcích přenesených z předchozích 
let; připomíná agentuře, že tento 
požadavek byl vznesen již během 
předchozích postupů udílení absolutoria;

11. vyzývá agenturu, aby orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
poskytla zprávu, jež má být každý rok 
připojena k rozpočtu, o nevyužitých 
prostředcích přenesených z předchozích 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. dále naléhavě vyzývá agenturu, aby 
vytvořila víceletý plán převádějící 
dlouhodobé cíle do víceletých úkolů a 
souvisejících klíčových ukazatelů 
výkonnosti; zdůrazňuje, že tímto 
způsobem by zúčastněné strany snadněji 
získaly informace o cílích/činnostech, 
strategických prioritách a rozdělování 
zdrojů;

20. vyzývá agenturu, aby vytvořila víceletý 
plán převádějící dlouhodobé cíle do 
víceletých úkolů a souvisejících klíčových 
ukazatelů výkonnosti; domnívá se, že tímto 
způsobem by zúčastněné strany snadněji 
získaly informace o cílích/činnostech, 
strategických prioritách a rozdělování 
zdrojů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě vyzývá agenturu, aby 
bezodkladně provedla doporučení útvaru 
interního auditu vyplývající z auditu řízení 
lidských zdrojů, který útvar interního 
auditu uskutečnil v roce 2009; v této 
souvislosti konstatuje, že provedení tří z 
těchto doporučení (řízení lidských zdrojů v 
ročním plánování, soulad s předpisy a 
zásadami v oblasti transparentnosti při 
hodnocení zaměstnanců a zveřejnění 
výjimky ze služebního řádu) má zpoždění 
6–12 měsíců nebo více;

24. vyzývá agenturu, aby provedla 
doporučení útvaru interního auditu 
vyplývající z auditu řízení lidských zdrojů, 
který útvar interního auditu uskutečnil v 
roce 2009; konstatuje, že provedení tří z 
těchto doporučení (řízení lidských zdrojů v 
ročním plánování, soulad s předpisy a 
zásadami v oblasti transparentnosti při 
hodnocení zaměstnanců a zveřejnění 
výjimky ze služebního řádu) má zpoždění 
6–12 měsíců; vyzývá agenturu, aby orgán 
příslušný pro udělení absolutoria 
informovala o pokroku při provádění 
těchto doporučení útvaru interního 
auditu;

Or. en


