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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Evropske 
železniške agencije glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske železniške agencije glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Evropske 
železniške agencije glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske železniške agencije glede 
izvrševanja proračuna agencije 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 
železniške agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske železniške agencije 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 
železniške agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske železniške agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je skupni proračun agencije za leto 
2010 znašal 24.147.240 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009 povečanje za 14,9 
%; ker je bil v letu 2010 prispevek Unije k 
proračunu agencije 23.260.000 EUR, v letu 
2009 pa 16.060.000 EUR, kar predstavlja 
44,83-odstotno zmanjšanje,

C. ker je skupni proračun agencije za leto 
2010 znašal 24.147.240 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009 povečanje za 14,9 
%; ker je bil v letu 2010 prvotni prispevek 
Unije k proračunu agencije 23.260.000 
EUR, v letu 2009 pa 16.060.000 EUR, kar 
pomeni 44,83-odstotno povečanje,

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da je zaradi napake v 
proračunski napovedi pri nekaterih 

6. ugotavlja, da je zaradi napake v 
proračunski napovedi pri nekaterih 
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naložbah prišlo do preklica ali zamude; 
poziva agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice nemudoma seznani z ukrepi, 
sprejetimi za izboljšanje napovedi 
odhodkov;

naložbah prišlo do preklica ali zamude; 
poziva agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice seznani z ukrepi, sprejetimi za 
izboljšanje napovedi odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je zaskrbljen, ker Računsko sodišče v 
svojem poročilu o letnih računovodskih 
izkazih agencije za proračunsko leto 2010 
ni opozorilo na težavo; poziva Računsko 
sodišče, naj organu za podelitev 
razrešnice pojasni, zakaj je izpustilo ta 
podatek;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno obžaluje, da agenciji ni uspelo 
rešiti težave s prenosom proračunskih 
sredstev iz enega proračunskega leta v 
naslednje; meni, da prenos sredstev 
pomeni hudo kršitev proračunskega načela 
enoletnosti in kaže na zamude pri 
izvajanju dejavnosti agencije;

9. meni, da agenciji ni uspelo ustrezno 
rešiti težave s prenosom proračunskih 
sredstev iz enega proračunskega leta v 
naslednje; opozarja na pomen 
proračunskega načela enoletnosti; poziva 
agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice seznani z ukrepi, s katerimi bo 
izboljšala izvrševanje letnega proračuna, 
in zahteva, da zmanjša prenos 
proračunskih sredstev;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice, ko bo pripravljeno 
poročilo o neporabljenih proračunskih 
sredstvih, prenesenih iz prejšnjih let, ki bo 
priloženo vsakoletnemu proračunu;
spominja agencijo, da je bila ta zahteva 
podana že v prejšnjih postopkih podelitve 
razrešnice;

11. poziva agencijo, naj organu za 
podelitev razrešnice posreduje poročilo o 
neporabljenih proračunskih sredstvih, 
prenesenih iz prejšnjih let, ki bo priloženo 
vsakoletnemu proračunu;

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prav tako poziva agencijo, naj pripravi 
večletni načrt, v katerem bo dolgoročne 
cilje pretvorila v večletne naloge in z njimi 
povezane ključne kazalnike uspešnosti; 
poudarja, da bi interesne skupine tako 
prejemale boljše informacije o 
ciljih/dejavnostih, strateških prednostnih 
nalogah in dodeljevanju sredstev;

20. poziva agencijo, naj pripravi večletni 
načrt, v katerem bo dolgoročne cilje 
pretvorila v večletne naloge in z njimi 
povezane ključne kazalnike uspešnosti; 
meni, da bi interesne skupine tako 
prejemale boljše informacije o 
ciljih/dejavnostih, strateških prednostnih 
nalogah in dodeljevanju sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva agencijo, naj začne brez 
odlašanja izvajati priporočila o upravljanju 
človeških virov, ki jih je po reviziji leta 
2009 podala služba za notranjo revizijo; 
pravzaprav ugotavlja, da je zamuda pri 
izvajanju treh priporočil (o upravljanju 
človeških virov pri letnem načrtovanju, o 
spoštovanju pravil in načel preglednosti pri 
ocenjevanju osebja in o razkritju 
odstopanja od kadrovskih predpisov) 6-12 
mesecev ali več;

24. poziva agencijo, naj začne izvajati 
priporočila o upravljanju človeških virov, 
ki jih je po reviziji leta 2009 podala služba 
za notranjo revizijo; ugotavlja, da je 
zamuda pri izvajanju treh priporočil (o 
upravljanju človeških virov pri letnem 
načrtovanju, o spoštovanju pravil in načel 
preglednosti pri ocenjevanju osebja in o 
razkritju odstopanja od kadrovskih 
predpisov) dosegla 6-12 mesecev; poziva 
agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice obvešča o napredku pri 
izvajanju priporočil službe za notranjo 
revizijo;

Or. en


