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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kinnitab ameti andmetel, et Euroopa 
Liidu makse täitmismäär jäi samasuguseks 
nagu eelmisel aastal ja oli 100%; palub 
ametil sellegipoolest edastada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile andmed 
eelarve üldise täitmismäära kohta, 
näidates ära maksukohustused ja maksed;

4. kinnitab ameti andmetel, et Euroopa 
Liidu makse täitmismäär jäi samasuguseks 
nagu eelmisel aastal ja oli 100% ning et 
eelarve täitmismäär maksete osas oli 
2010. aastal 61,65%, võrreldes 2009. aasta 
60,64%ga; võtab murega teadmiseks, et 
III jaotise (tegevuskulud) eelarve 
täitmismäär maksete osas oli kõigest 
28,08%; palub ametil seetõttu teha 
täiendavaid jõupingutusi ja võtta 
asjakohaseid meetmeid, et tagada kõrgem
eelarve täitmismäär maksete osas, 
eelkõige III jaotise puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt ameti kavatsuse üle
siduda MATRIX ABAC-
raamatupidamissüsteemiga, et edastada 
teavet kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute taseme kohta;

5. väljendab heameelt selle üle, et amet on 
välja arendanud infotehnoloogilise 
projektijuhtimistarkvara (MATRIX), mis 
on tõhus arvutipõhine vahend 
projektikavade ühtsel viisil koostamiseks 
ja dokumenteerimiseks ning projektide 
elluviimiseks ja juhtimiseks ning mida 
siseauditi talituse poolt 2011. aasta 
märtsis korraldatud eelarve kavandamise 
ja selle jälgimise auditi kohaselt peeti 
parimaks tavaks ja eeliseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Véronique Mathieu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt ameti kavatsuse üle 
siduda MATRIX ABAC-
raamatupidamissüsteemiga, et edastada 
teavet kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute taseme kohta;

5. väljendab heameelt selle üle, et amet on 
välja arendanud infotehnoloogilise 
projektijuhtimistarkvara (MATRIX), mis 
on tõhus arvutipõhine vahend 
projektikavade ühtsel viisil koostamiseks 
ja dokumenteerimiseks ning projektide 
elluviimiseks ja juhtimiseks ning mida 
siseauditi talituse poolt 2011. aasta 
märtsis korraldatud eelarve kavandamise 
ja selle jälgimise auditi kohaselt peeti 
parimaks tavaks ja eeliseks; väljendab 
heameelt ka ameti kavatsuse üle siduda 
MATRIX ABAC-
raamatupidamissüsteemiga, et edastada 
teavet kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute taseme kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et amet parandaks eelarve 
täitmise kavandamist, et vähendada suurt 
hulka eelarveülekandeid – 6 900 000 eurot; 
märgib eelkõige, et kontrollikoja andmetel 
sidus amet 2010. aasta detsembris 
kulukohustustega 48 %, s.o 4 600 000 
eurot oma aasta tegevuskulude eelarvest 
(III jaotis); leiab, et kulutuste nii suures 
mahus koondumisel aasta viimastesse 
nädalatesse on oluline mõju ülekannete 
hulgale ja rõhutab vajadust parandada 
ameti eelarve täitmise kavandamist;

6. nõuab, et amet parandaks eelarve 
täitmise kavandamist, et vähendada suurt 
hulka eelarveülekandeid – 6 900 000 eurot; 
märgib eelkõige, et kontrollikoja andmetel 
sidus amet 2010. aasta detsembris 
kulukohustustega 48 %, s.o 4 600 000 
eurot oma aasta tegevuskulude eelarvest 
(III jaotis); leiab, et kulutuste nii suures 
mahus koondumisel aasta viimastesse 
nädalatesse on oluline mõju ülekannete 
hulgale ja rõhutab vajadust parandada 
ameti eelarve täitmise kavandamist; võtab 
ametilt teadmiseks, et amet on äsja võtnud 
kasutusele eelarvemooduli, mis peaks 
võimaldama tal kavandada igal aastal 
järgmisse eelarveaastasse üle kantavate 
assigneeringute hulka;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. võtab üldaruande põhjal teadmiseks, et 
amet kiitis heaks ametialase suhtlemise hea 
haldustava eeskirja, mille eesmärk on 
tagada eetiline käitumine, hoiduda huvide 
konfliktidest, vältida pettust ja julgustada 
teatama rikkumistest; märgib peale selle, et 
töölevõtmismenetlustes ja hangete 
valikukomisjonides kohaldatakse 
erimeetmeid teadlikkuse tõstmiseks ning 
huvide konfliktide vältimiseks 

12. võtab üldaruande põhjal teadmiseks, et 
amet kiitis heaks ametialase suhtlemise hea 
haldustava eeskirja, mille eesmärk koos 
personalieeskirjadega on tagada eetiline 
käitumine, hoiduda huvide konfliktidest, 
vältida pettust ja julgustada teatama 
rikkumistest; märgib peale selle, et 
töölevõtmismenetlustes ja hangete 
valikukomisjonides kohaldatakse 
erimeetmeid teadlikkuse tõstmiseks ning 
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(deklaratsioonid); huvide konfliktide vältimiseks 
(deklaratsioonid);

Or. en

Muudatusettepanek 10
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub ametit üles teavitama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni soovitustest (ja 
nende olulisuse astmest), mida siseauditi 
talitus andis oma 2010. aasta 
novembri/detsembri eelarve kavandamise 
ja selle jälgimise auditis;

15. võtab ametilt teadmiseks, et siseauditi 
talitus korraldas 2011. aasta märtsis
eelarve kavandamise ja selle jälgimise
auditi ning esitas üksteist soovitust, 
millest ühte peeti väga oluliseks, seitset 
oluliseks ja kolme soovitavaks; võtab
teadmiseks ameti teadaande, mille 
kohaselt siseauditi talitus pidas 
üheteistkümnest soovitusest kümmet 
täideviiduks ja ühe järelejäänud olulise 
soovituse täideviimine loeti 
käimasolevaks;

Or. en


