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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1....řediteli Evropské agentury pro základní 
práva absolutorium za plnění rozpočtu 
agentury za rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské agentury pro 
základní práva absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1....řediteli Evropské agentury pro základní 
práva absolutorium za plnění rozpočtu 
agentury za rozpočtový rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropské agentury pro 
základní práva absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zjišťuje na základě informací agentury, 
že míra plnění příspěvku Unie se vyvíjela 
stejně jako v předchozím roce a zůstávala 
na úrovni 100 %; vyzývá nicméně
agenturu, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria poskytla údaje týkající 
se celkové míry plnění rozpočtu s ohledem 
na prostředky na závazky a prostředky na 
platby;

4. zjišťuje na základě informací agentury, 
že míra plnění příspěvku Unie se vyvíjela 
stejně jako v předchozím roce a dosáhla 
rovněž 100 % a že míra plnění rozpočtu u 
prostředků na platby v roce 2010 dosáhla 
61,65 % ve srovnání s rokem 2009, kdy 
byla 60,64 %; konstatuje se znepokojením, 
že v rámci hlavy III (provozní náklady) 
dosáhlo plnění rozpočtu, pokud jde 
o prostředky na platby, pouze 28,08 %;
vyzývá proto agenturu, aby vyvíjela další 
úsilí a přijala vhodná opatření s cílem 
zajistit vyšší míru plnění rozpočtu s 
ohledem na platby, zejména v rámci hlavy 
III;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá iniciativu agentury propojit 
rozpočtové systémy MATRIX a ABAC s 
cílem poskytnout informace o míře plnění 
u prostředků na závazky a prostředků na 
platby;

5. vítá vývoj softwarové aplikace agentury 
pro řízení projektů (tj. MATRIX), který je 
účinným počítačovým nástrojem pro 
sestavování projektových plánů, jenž 
registruje plánování projektů jednotným 
stylem a umožňuje jejich realizaci a 
řízení, a který byl na základě auditu 
plánování a sledování, který provedl v 
březnu 2011 útvar interního auditu, 
označen jako nejúčinnější a vysoce 
přínosný;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá iniciativu agentury propojit 
rozpočtové systémy MATRIX a ABAC s 
cílem poskytnout informace o míře plnění 
u prostředků na závazky a prostředků na 
platby;

5. vítá vývoj softwarové aplikace agentury
pro řízení projektů (tj. MATRIX), který je 
účinným počítačovým nástrojem pro 
sestavování projektových plánů, jenž 
registruje plánování projektů jednotným 
stylem a umožňuje jejich realizaci a 
řízení, a který byl na základě auditu 
plánování a monitorování, který provedl v 
březnu 2011 útvar interního auditu, 
označen jako nejúčinnější a vysoce 
přínosný; vítá iniciativu agentury propojit 
rozpočtové systémy MATRIX a ABAC s 
cílem poskytnout informace o míře plnění 
u prostředků na závazky a prostředků na 
platby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. naléhavě žádá agenturu, aby zlepšila 
rozpočtové plánování s cílem snížit 
vysokou míru přenosů – 6 900 000 EUR; 
poukazuje zejména na skutečnost, že podle 
Účetního dvora přidělila agentura v 
prosinci 2010 na závazky 48 %, 
tj. 4 600 000 EUR, svého ročního 
provozního rozpočtu v rámci hlavy III; je 
toho názoru, že tak vysoká koncentrace 
výdajů v posledních týdnech roku má 
významný dopad na míru přenosů a 
poukazuje na jednoznačnou potřebu zlepšit 
rozpočtové plánování agentury;

6. naléhavě žádá agenturu, aby zlepšila 
rozpočtové plánování s cílem snížit 
vysokou míru přenosů – 6 900 000 EUR; 
poukazuje zejména na skutečnost, že podle 
Účetního dvora přidělila agentura v 
prosinci 2010 na závazky 48 %, 
tj. 4 600 000 EUR, svého ročního 
provozního rozpočtu v rámci hlavy III; je 
toho názoru, že tak vysoká koncentrace 
výdajů v posledních týdnech roku má 
významný dopad na míru přenosů a 
poukazuje na jednoznačnou potřebu zlepšit 
rozpočtové plánování agentury; bere na 
vědomí, že agentura nedávno přijala 
rozpočtový modul, který by ji měl umožnit 
plánovat výši přenesených prostředků na 
období jednoho roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že podle obecné zprávy 
agentura přijala kodex řádného úředního 
chování, jehož cílem je zajistit etické 
chování, zabránit střetu zájmu a podvodům 
a motivovat k hlášení jakýchkoli 
nesrovnalostí; kromě toho konstatuje, že v 
rámci výběrových postupů a porot pro 
výběr veřejných zakázek jsou uplatňována 
konkrétní opatření pro zvýšení 
informovanosti a prevenci střetu zájmů;

12. konstatuje, že podle obecné zprávy 
agentura přijala kodex řádného úředního 
chování, jehož cílem je společně se 
služebním řádem zajistit etické chování, 
zabránit střetu zájmů a podvodům a 
motivovat k hlášení jakýchkoli 
nesrovnalostí; kromě toho konstatuje, že v 
rámci výběrových postupů a porot pro 
výběr veřejných zakázek jsou uplatňována 
konkrétní opatření pro zvýšení 
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informovanosti a prevenci střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá agenturu, aby informoval orgán 
pro udělení absolutoria o doporučeních (a 
úrovni jejich důležitosti), které učinil 
útvar interního auditu v rámci svého 
auditu týkajícího se plánování a 
monitorování, jež byl proveden v listopadu 
a prosinci 2010;

15. konstatuje na základě informací 
agentury, že útvar interního auditu provedl 
v březnu 2011 audit plánování a 
monitorování a sestavil 11 doporučení, 
přičemž jedno bylo klasifikováno jako 
„velmi důležité“, 7 jako „důležitá“ a 3 
jako „žádoucí“; bere na vědomí 
prohlášení agentury, že útvar interního 
auditu považuje 10 z 11 doporučení za 
provedená a že jedno zbývající doporučení 
klasifikované jako „důležité“ je 
považování za momentálně prováděné;

Or. en


