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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Europees Spoorwegbureau kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Spoorwegbureau kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van het 
Europees Spoorwegbureau kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Spoorwegbureau kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Spoorwegbureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 
2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Spoorwegbureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Bureau voor 2010 24 147 240 EUR 
bedroeg, een stijging van 14,9% ten 
opzichte van 2009; overwegende dat de 
aanvankelijke bijdrage van de Europese 
Unie aan de begroting van het Bureau 
voor 2010 23 260 000 EUR bedroeg ten 
opzichte van 16 060 000 EUR in 2009, een 
afname van 44,83%;

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Bureau voor 2010 24 147 240 EUR 
bedroeg, een stijging van 14,9% ten 
opzichte van 2009; overwegende dat de 
aanvankelijke bijdrage van de Europese 
Unie aan de begroting van het Bureau 
voor 2010 23 260 000 EUR bedroeg,
tegenover 16 060 000 EUR voor 2009, wat
een toename van 44,83% betekent;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de fouten in budgettaire 
prognoses geleid hebben tot het annuleren 
of de vertraging van bepaalde 
investeringen; dringt er bij het Bureau op
aan de kwijtingsautoriteit onverwijld mee 
te delen welke maatregelen zijn genomen 
om betere uitgavenramingen mogelijk te 
maken;

6. stelt vast dat de fouten in budgettaire 
prognoses geleid hebben tot het annuleren 
of de vertraging van bepaalde 
investeringen; vraagt het Bureau aan de 
kwijtingsautoriteit mee te delen welke 
maatregelen zijn genomen om betere 
uitgavenramingen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. acht het zorgwekkend dat de 
Rekenkamer deze situatie niet gemeld 
heeft in haar verslag over de jaarrekening 
van het Bureau betreffende het 
begrotingsjaar 2010; roept de 
Rekenkamer op om dit verzuim aan de 
kwijtingsautoriteit uit te leggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt nogmaals dat het Bureau er 
opnieuw niet in geslaagd is het probleem 
van de kredietoverdrachten van één 
begrotingsjaar naar het volgende op te 

9. is van mening dat het Bureau er niet in 
geslaagd is het probleem van de 
kredietoverdrachten van een begrotingsjaar 
naar het volgende op bevredigende wijze
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lossen; is van mening dat de 
kredietoverschrijving een flagrante 
inbreuk op het jaarperiodiciteitsbeginsel is 
en een bewijs van vertragingen in de 
uitvoering van de activiteiten van het 
Bureau;

op te lossen; herinnert aan het belang van
het jaarperiodiciteitsbeginsel; vraagt dat 
het Bureau de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte brengt van de maatregelen die 
genomen zijn om de uitvoering van de 
jaarbegroting te verbeteren en de
overdracht van kredieten te verminderen;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept het Bureau op om de 
kwijtingsautoriteit ervan op de hoogte te 
stellen wanneer het aan de begroting van 
elk jaar te hechten verslag over de 
begrotingsoverschotten van de 
voorafgaande boekjaren gereed is; 
herinnert het Bureau eraan dat daarom 
reeds in de vorige kwijtingsprocedure is 
verzocht;

11. roept het Bureau ertoe op om het aan 
de begroting van elk jaar te hechten verslag 
over de begrotingsoverschotten van de 
voorafgaande boekjaren te doen toekomen 
aan de kwijtingsautoriteit;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept het Bureau bovendien op een 
meerjarenplan te ontwikkelen waarmee 
langetermijndoelstellingen in 
meerjarenactiviteiten en de desbetreffende 
essentiële prestatie-indicatoren worden 
omgezet; onderstreept dat 

20. vraagt het Bureau bovendien een 
meerjarenplan te ontwikkelen waarmee 
langetermijndoelstellingen in 
meerjarenactiviteiten en de desbetreffende 
essentiële prestatie-indicatoren worden 
omgezet; is van mening dat 
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belanghebbenden daarmee beter zouden 
worden geïnformeerd over de 
doelstellingen/activiteiten, de strategische 
prioriteiten en de toewijzing van middelen;

belanghebbenden daarmee beter zouden 
worden geïnformeerd over de 
doelstellingen/activiteiten, de strategische 
prioriteiten en de toewijzing van middelen;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij het Bureau op aan
onverwijld de IAS-aanbevelingen 
betreffende de door de IAS in 2009 
uitgevoerde audit van het personeelsbeheer 
uit te voeren; stelt vast dat de uitvoering 
van drie van deze aanbevelingen (op het 
gebied van personeelsbeheer met 
betrekking tot de jaarplanning, de naleving 
van regels en beginselen van transparantie 
bij de beoordeling van het personeel, en de 
openbaarmaking van een uitzondering op 
het statuut) 6 tot 12 maanden of langer 
vertraagd is;

24. vraagt het Bureau de IAS-
aanbevelingen betreffende de door de IAS 
in 2009 uitgevoerde audit van het 
personeelsbeheer uit te voeren; stelt vast 
dat bij de uitvoering van drie van deze 
aanbevelingen (op het gebied van 
personeelsbeheer met betrekking tot de 
jaarplanning, de naleving van regels en 
beginselen van transparantie bij de 
beoordeling van het personeel, en de 
openbaarmaking van een uitzondering op 
het statuut) een vertraging van 6 tot 
12 maanden is opgetreden; verzoekt het 
Bureau de kwijtingsautoriteit te 
informeren over de vorderingen bij de 
uitvoering van deze IAS-aanbevelingen;

Or. en


