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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Агенцията за финансовата 2010 
година;

1. освобождава от отговорност
директора на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията 
за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Агенцията за финансовата 2010 
година;

1. освобождава от отговорност
директора на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията 
за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2010 

1. одобрява приключването на сметките 
на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2010 
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година; година;

Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2010 
година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2010 
година;

Or. en

Изменение 5
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва от доклада на Агенцията, че 
степента на изпълнение на вноската на 
Съюза следва тенденцията от 
предходната година и се запазва на 
100 %; призовава при все това
Агенцията да предостави на органа по 
освобождаване от отговорност 
данни, показващи общия процент на 
изпълнение на бюджета по отношение 
на бюджетните кредити за поети 
задължения и плащания;

4. отбелязва от доклада на Агенцията, че 
степента на изпълнение на вноската на 
Съюза следва тенденцията от 
предходната година и се запазва на 
100 % и че по отношение на 
бюджетните кредити за плащания 
процентът на изпълнение на 
бюджета е достигнал 61,65 % през 
2010 г. в сравнение с 60,64 % 2009 г.; 
отбелязва със загриженост, че по 
отношение на бюджетните кредити 
за плащания процентът на 
изпълнение на бюджета по дял ІІІ 
(Оперативни разходи) е достигнал 
едва 28,08 %; по тази причина
призовава Агенцията да положи 
допълнителни усилия и да предприеме 
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необходимите мерки за постигане на 
по-висок процент на изпълнение на 
бюджета по отношение на бюджетните 
кредити за плащания, и по-специално 
по дял ІІІ;

Or. en

Изменение 6
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. приветства инициативата на 
Агенцията да свърже „MATRIX“ с 
„ABAC“, бюджетната система, с цел 
да предоставя информация на 
равнище изпълнение на бюджетните 
кредити за поети задължения и 
плащания;

5. приветства разработването на ИКТ 
софтуер за управление на проекти 
(т.е. MATRIX) от Агенцията, който 
представлява ефективен компютърен 
инструмент за стандартизирано 
изготвяне и документиране на 
планове на проекти, както и за 
изпълнение и управление на проекти, 
което вследствие на одита на 
планирането и мониторинга, 
проведен от службата за вътрешен 
одит през март 2011 г., беше 
определено като най-добра практика 
и сила;

Or. en

Изменение 7
Véronique Mathieu

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. приветства инициативата на 
Агенцията да свърже „MATRIX“ с 
„ABAC“, бюджетната система, с цел да 

5. приветства разработването на ИКТ 
софтуер за управление на проекти 
(т.е. MATRIX) от Агенцията, който 
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предоставя информация на равнище 
изпълнение на бюджетните кредити за 
поети задължения и плащания;

представлява ефективен компютърен 
инструмент за стандартизирано 
изготвяне и документиране на 
планове на проекти, както и за 
изпълнение и управление на проекти, 
което вследствие на одита на 
планирането и мониторинга, 
проведен от службата за вътрешен 
одит през март 2011 г., беше 
определено като най-добра практика 
и сила; приветства също така
инициативата на Агенцията да свърже 
„MATRIX“ с „ABAC“, бюджетната 
система, с цел да предоставя 
информация на равнище изпълнение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения и плащания;

Or. en

Изменение 8
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. настоятелно призовава Агенцията да 
подобри своето планиране във връзка с 
изпълнението на бюджета с цел 
намаляване на високия процент преноси 
– 6 900 000 EUR; въз основа на доклада 
на Сметната палата отбелязва по-
специално, че Агенцията е поела 
задължения за 48 %, тоест 
4 600 000 EUR, от годишните средства 
по дял ІІІ (оперативни разходи) през 
декември 2010 г.; счита, че подобна 
концентрация на разходите през 
последните седмици от годината оказва 
значително въздействие върху 
равнището на преносите и показва, че 
очевидно е необходимо подобряване на 
планирането във връзка с изпълнението 

6. настоятелно призовава Агенцията да 
подобри своето планиране във връзка с 
изпълнението на бюджета с цел 
намаляване на високия процент преноси 
– 6 900 000 EUR; въз основа на доклада 
на Сметната палата отбелязва по-
специално, че Агенцията е поела 
задължения за 48 %, тоест 
4 600 000 EUR, от годишните средства 
по дял ІІІ (оперативни разходи) през 
декември 2010 г.; счита, че подобна 
концентрация на разходите през 
последните седмици от годината оказва 
значително въздействие върху 
равнището на преносите и показва, че 
очевидно е необходимо подобряване на 
планирането във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията; въз основа на 
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на бюджета на Агенцията; доклада на Агенцията отбелязва, че 
неотдавна тя е приела ползването на 
бюджетен модул, който би следвало 
да й осигури възможност да планира 
своя процент преноси за годината;

Or. en

Изменение 9
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. въз основа на общия доклад 
отбелязва, че Агенцията е приела 
Кодекс за добро поведение на 
администрацията, насочен към 
гарантирането на етично поведение, 
избягването на конфликти на интереси, 
предотвратяването на измами и 
насърчаването на подаването на сигнали 
за нарушения; отбелязва освен това, че в 
рамките на процедурите за набиране на 
персонал и комисиите за подбор във 
връзка с процедурите за възлагане на 
обществени поръчки са взети 
специфични мерки за повишаване на 
осведомеността и за избягване на 
конфликтите на интереси (декларации);

12. въз основа на общия доклад 
отбелязва, че Агенцията е приела 
Кодекс за добро поведение на 
администрацията, който заедно с 
Правилника за длъжностните лица е
насочен към гарантирането на етично 
поведение, избягването на конфликти на 
интереси, предотвратяването на измами 
и насърчаването на подаването на 
сигнали за нарушения; отбелязва освен 
това, че в рамките на процедурите за 
набиране на персонал и комисиите за 
подбор във връзка с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки са 
взети специфични мерки за повишаване 
на осведомеността и за избягване на 
конфликтите на интереси (декларации);

Or. en

Изменение 10
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 15
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Предложение за резолюция Изменение

15. призовава Агенцията да информира 
органа по освобождаване от 
отговорност относно препоръките (и 
тяхната степен на важност) на
службата за вътрешен одит, отправени 
в нейния одит на планирането и 
мониторинга от ноември–декември 
2010 г.;

15. въз основа на доклада на Агенцията
отбелязва, че службата за вътрешен 
одит е осъществила одит на 
планирането и мониторинга през март 
2011 г. и е отправила единадесет 
препоръки, една от които е определена 
като „много важна“, седем – като 
„важни“ и три – като „желателни“;
отбелязва изявлението на Агенцията, 
че службата за вътрешен одит счита 
десет от единадесетте препоръки за 
изпълнени, а за „важната“ препоръка 
счита, че е в процес на изпълнение;

Or. en


