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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder -
tidligere EUMC - decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder -
tidligere EUMC - decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 2
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder -
tidligere EUMC - decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder -
tidligere EUMC - decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder - tidligere EUMC - for 

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder - tidligere 
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regnskabsåret 2010; EUMC - for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder - tidligere EUMC - for 
regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder - tidligere 
EUMC - for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Monica Luisa Macovei
Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. har fra agenturet fået fastslået, at 
gennemførelsesraten for Unionens bidrag 
fulgte tendensen fra sidste år og forblev på 
100 %; opfordrer ikke desto mindre 
agenturet til at forsyne 
dechargemyndigheden med data, der viser 
dets overordnede 
budgetgennemførelsesrate for så vidt 
angår forpligtelser og betalinger;

4. har fra agenturet fået fastslået, at 
gennemførelsesraten for Unionens bidrag 
fulgte tendensen fra sidste år og forblev på 
100 %, og at budgetgennemførelsesraten 
for betalinger nåede op på 61,65 % i 2010 
i sammenligning med 60,64 % i 2009; 
noterer med bekymring, at 
budgetgennemførelsesraten for betalinger 
under afsnit III (aktionsudgifter) kun 
nåede op på 28,08 %; opfordrer derfor
agenturet til at gøre en yderligere indsats 
og træffe passende forholdsregler for især 
under afsnit III at sikre en højere grad af 
budgetgennemførelse for betalinger;

Or. en



AM\893005DA.doc 5/7 PE483.633v01-00

DA

Ændringsforslag 6
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. bifalder agenturets initiativ med at 
knytte MATRIX sammen med 
budgetsystemet ABAC for at levere 
information om gennemførelsesraten for 
forpligtelser og betalinger;

5. bifalder agenturets ikt-
softwareudvikling for projektstyring 
(nemlig MATRIX), der udgør et effektivt 
computerstyret værktøj for udarbejdelse 
af projektplaner og dokumentering af 
disse på ensartet vis og for gennemførelse 
og styring af projekter, hvilket på basis af 
IAS' revision af planlægning og 
overvågning i marts 2011 blev 
tilkendegivet som bedste praksis og styrke;

Or. en

Ændringsforslag 7
Véronique Mathieu

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. bifalder agenturets initiativ med at 
knytte MATRIX sammen med 
budgetsystemet ABAC for at levere 
information om gennemførelsesraten for 
forpligtelser og betalinger;

5. bifalder agenturets ikt-
softwareudvikling for projektstyring 
(nemlig MATRIX), der udgør et effektivt 
computerstyret værktøj for udarbejdelse 
af projektplaner og dokumentering af 
disse på ensartet vis og for gennemførelse 
og styring af projekter, hvilket på basis af 
IAS' revision af planlægning og 
overvågning i marts 2011 blev 
tilkendegivet som bedste praksis og styrke; 
bifalder endvidere agenturets initiativ med 
at knytte MATRIX sammen med 
budgetsystemet ABAC for at levere 
information om gennemførelsesraten for 
forpligtelser og betalinger;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer indtrængende agenturet til at 
forbedre planlægningen af 
budgetgennemførelsen for at reducere det 
høje niveau af bevillingsfremførsler på 
6 900 000 EUR; bemærker navnlig i 
Revisionsrettens beretning, at agenturet 
indgik forpligtelser for 48 %, dvs. 
4 600 000 EUR, ud af regnskabsårets 
bevillinger under afsnit III aktionsudgifter i 
december 2010; er af den opfattelse, at en 
så høj koncentration af udgifter i årets 
sidste uger har stor indvirkning på niveauet 
af fremførsler og peger på, at der tydeligvis 
er behov for at forbedre agenturets 
planlægning af budgetgennemførelsen;

6. opfordrer indtrængende agenturet til at 
forbedre planlægningen af 
budgetgennemførelsen for at reducere det 
høje niveau af bevillingsfremførsler på 
6 900 000 EUR; bemærker navnlig i 
Revisionsrettens beretning, at agenturet 
indgik forpligtelser for 48 %, dvs. 
4 600 000 EUR, ud af regnskabsårets 
bevillinger under afsnit III aktionsudgifter i 
december 2010; er af den opfattelse, at en 
så høj koncentration af udgifter i årets 
sidste uger har stor indvirkning på niveauet 
af fremførsler og peger på, at der tydeligvis 
er behov for at forbedre agenturets 
planlægning af budgetgennemførelsen; 
noterer sig på baggrund af agenturets 
oplysninger, at dette for nylig har indført 
et budgetmodul, der burde sætte det i 
stand til på årsbasis at planlægge niveauet 
af fremførsler;

Or. en

Ændringsforslag 9
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. anerkender på baggrund af beretningen 
som helhed, at agenturet har indført en 
kodeks for god, administrativ adfærd med 
henblik på at sikre etisk korrekt optræden, 
undgå interessekonflikter, forhindre 

12. anerkender på baggrund af beretningen 
som helhed, at agenturet har indført en 
kodeks for god, administrativ adfærd, der 
sammen med tjenestemandsvedtægten har 
til formål at sikre etisk korrekt optræden, 
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svindel og tilskynde til at rapportere
uregelmæssigheder; bemærker desuden, at 
der træffes særlige foranstaltninger for at 
øge bevidstheden om og undgå 
interessekonflikter (erklæringer) i 
forbindelse med ansættelsesprocedurer og 
bedømmelseskomitéer for offentlige 
indkøb;

undgå interessekonflikter, forhindre 
svindel og tilskynde til at rapportere 
uregelmæssigheder; bemærker desuden, at 
der træffes særlige foranstaltninger for at 
øge bevidstheden om og undgå 
interessekonflikter (erklæringer) i 
forbindelse med ansættelsesprocedurer og 
bedømmelseskomitéer for offentlige 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 10
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer agenturet til at orientere 
dechargemyndigheden om de anbefalinger 
(og vigtigheden heraf), som IAS fremsatte 
i sin revision af planlægning og 
overvågning fra november/december 
2010;

15. noterer sig på baggrund af agenturets 
oplysninger, at IAS i marts 2011 foretog 
en revision af planlægning og 
overvågning og fremsatte 11 anbefalinger, 
hvoraf en enkelt blev klassificeret som 
"meget vigtig", syv som "vigtige" og tre 
som "ønskelige"; noterer sig agenturets 
erklæring om, at IAS anså 10 ud af de 11 
anbefalinger for gennemført, og at 
gennemførelsen af den resterende 
"vigtige" anbefaling blev betragtet som 
endnu ikke afsluttet;

Or. en


