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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2010·

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει σύμφωνα με τον Οργανισμό 
ότι το ποσοστό εκτέλεσης της συνεισφοράς 
της Ένωσης ακολούθησε την τάση του 
περασμένου έτους και παρέμεινε στο 
100%· καλεί παρόλα αυτά τον Οργανισμό 
να παράσχει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή τα στοιχεία που δείχνουν 
το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του για τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και για τις 
πιστώσεις πληρωμών·

4. διαπιστώνει σύμφωνα με τον Οργανισμό 
ότι το ποσοστό εκτέλεσης της συνεισφοράς 
της Ένωσης ακολούθησε την τάση του 
περασμένου έτους και παρέμεινε στο 100%
και ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
πληρωμές ανήλθε σε 61,65% το 2010 σε 
σύγκριση με 60,64% το 2009· σημειώνει 
με ανησυχία ότι στον τίτλο ΙΙΙ 
(επιχειρησιακές δαπάνες) το ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε 
όσον αφορά τις πληρωμές σε μόλις 
28,08%· καλεί, ως εκ τούτου, τον 
Οργανισμό να καταβάλει περαιτέρω 
προσπάθειες και να αναλάβει κατάλληλη 
δράση για να εξασφαλίσει υψηλότερο 
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επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
για τις πληρωμές, ειδικότερα στο πλαίσιο 
του τίτλου ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του 
Οργανισμού να συνδέσει το MATRIX με 
το ABAC, το σύστημα προϋπολογισμού, 
για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων 
πληρωμών·

5. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη από τον 
Οργανισμό λογισμικού για τη διαχείριση 
έργων (δηλ. του MATRIX), το οποίο 
αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο 
πληροφορικής για την κατάρτιση σχεδίων 
έργων και την τεκμηρίωσή τους με 
ομοιόμορφο τρόπο και για την εφαρμογή 
και διαχείριση έργων και το οποίο, με 
βάση τον λογιστικό έλεγχο της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελέγχου του 
Μαρτίου 2011 για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση επισημάνθηκε ως 
βέλτιστη πρακτική και πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 7
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του 
Οργανισμού να συνδέσει το MATRIX με 
το ABAC, το σύστημα προϋπολογισμού, 
για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων 

5. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη από τον 
Οργανισμό λογισμικού για τη διαχείριση 
έργων (δηλ. του MATRIX), το οποίο 
αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο 
πληροφορικής για την κατάρτιση σχεδίων 
έργων και την τεκμηρίωσή τους με 
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πληρωμών· ομοιόμορφο τρόπο και για την εφαρμογή 
και διαχείριση έργων και το οποίο, με 
βάση τον λογιστικό έλεγχο της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελέγχου του 
Μαρτίου 2011 για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση επισημάνθηκε ως 
βέλτιστη πρακτική και πλεονέκτημα· 
επιδοκιμάζει επίσης την πρωτοβουλία του 
Οργανισμού να συνδέσει το MATRIX με 
το ABAC, το σύστημα προϋπολογισμού, 
για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 8
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προτρέπει τον Οργανισμό να βελτιώσει 
τον σχεδιασμό που αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού προκειμένου να 
μειώσει το υψηλό επίπεδο μεταφορών 
πιστώσεων μεταξύ ετών που ανέρχονται σε 
6.900.000 ευρώ· σημειώνει ιδιαιτέρως ότι 
σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο τον 
Δεκέμβριο του 2010 ο Οργανισμός 
πραγματοποίησε ανάληψη υποχρεώσεων 
για ποσοστό 48 %, δηλ. 4.600.000 ευρώ 
των ετήσιων επιχειρησιακών δαπανών του 
Τίτλου III· είναι της γνώμης ότι η εν λόγω 
έντονη συγκέντρωση των δαπανών τις 
τελευταίες εβδομάδες του έτους έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των 
μεταφορών πιστώσεων μεταξύ ετών και 
υποδεικνύει τη σαφή ανάγκη να βελτιωθεί 
ο σχεδιασμός που αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού·

6. προτρέπει τον Οργανισμό να βελτιώσει 
τον σχεδιασμό που αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού προκειμένου να 
μειώσει το υψηλό επίπεδο μεταφορών 
πιστώσεων μεταξύ ετών που ανέρχονται σε 
6.900.000 ευρώ· σημειώνει ιδιαιτέρως ότι 
σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο τον 
Δεκέμβριο του 2010 ο Οργανισμός 
πραγματοποίησε ανάληψη υποχρεώσεων 
για ποσοστό 48 %, δηλ. 4.600.000 ευρώ 
των ετήσιων επιχειρησιακών δαπανών του 
Τίτλου III· είναι της γνώμης ότι η εν λόγω 
έντονη συγκέντρωση των δαπανών τις 
τελευταίες εβδομάδες του έτους έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των 
μεταφορών πιστώσεων μεταξύ ετών και 
υποδεικνύει τη σαφή ανάγκη να βελτιωθεί 
ο σχεδιασμός που αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού·
σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε 
πρόσφατα τμήμα του προϋπολογισμού, το 
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οποίο θα του επιτρέψει να 
προγραμματίζει σε ετήσια βάση το 
επίπεδο των μεταφορών πιστώσεών του· 

Or. en

Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με την 
γενική έκθεση ο Οργανισμός ενέκρινε 
κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς 
που αποσκοπούσε στο να διασφαλίζεται η 
δεοντολογία, να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις συμφερόντων, να 
προλαμβάνεται η απάτη και να 
ενθαρρύνεται η αναφορά παρατυπιών·
σημειώνει επιπλέον ότι λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα για ευαισθητοποίηση και αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων (δηλώσεις) 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
πρόσληψης και για τις επιτροπές ανάθεσης 
συμβάσεων·

12. αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με την 
γενική έκθεση ο Οργανισμός ενέκρινε 
κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς 
που, μαζί με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής 
Κατάστασης, αποσκοπεί στο να 
διασφαλίζεται η δεοντολογία, να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων, να προλαμβάνεται η απάτη 
και να ενθαρρύνεται η αναφορά 
παρατυπιών· σημειώνει επιπλέον ότι 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα για 
ευαισθητοποίηση και αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων (δηλώσεις) 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
πρόσληψης και για τις επιτροπές ανάθεσης 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει 
την αρμόδια για την απαλλαγή σχετικά με 
τις συστάσεις (και το επίπεδο 

15. σημειώνει, με βάση στοιχεία του 
Οργανισμού, ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου πραγματοποίησε λογιστικό 
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σοβαρότητας) στις οποίες προέβη η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στον 
έλεγχό της για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση του
Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2010·

έλεγχο για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση το Μάρτιο 2011 και 
διατύπωσε 11 συστάσεις, 1 από τις οποίες 
αξιολογήθηκε ως «πολύ σημαντική», 7 ως 
«σημαντικές» και 3 ως «ευκταίες»· 
λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του
Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έκρινε ότι 
10 από τις 11 συστάσεις εφαρμόστηκαν, 
ενώ η εναπομείνασα «σημαντική» 
σύσταση κρίθηκε ότι βρίσκεται ακόμη σε 
στάδιο εξέλιξης·  

Or. en


