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Pakeitimas 1
Monica Luisa Macovei

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros direktoriui, kad Agentūros 2010 
finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 2
Edit Herczog

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros direktoriui, kad Agentūros 2010 
finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 3
Monica Luisa Macovei

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

1. pritaria Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;

Or. en
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Pakeitimas 4
Edit Herczog

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

1. pritaria Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;

Or. en

Pakeitimas 5
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nustatė, kad Sąjungos įnašo 
panaudojimo lygis išlaikė praėjusių metų 
tendencijas ir liko 100 proc.; nepaisant to,
ragina Agentūrą pateikti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
duomenis, iš kurių būtų matyti bendras 
biudžeto įvykdymo lygis ir įsipareigojimų, 
ir mokėjimų aspektu;

4. nustatė, kad Sąjungos įnašo 
panaudojimo lygis išlaikė praėjusių metų 
tendencijas ir liko 100 proc., taip pat kad 
biudžeto įvykdymo lygis mokėjimų 
asignavimų srityje 2010 m. siekė 
61,65 proc., palyginti su 60,64 proc. 
2009 m.; susirūpinęs pažymi, kad pagal 
III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) 
biudžeto įvykdymo lygis mokėjimų srityje 
siekė tik 28,08 proc.; taigi ragina Agentūrą 
toliau dėti pastangas ir imtis atitinkamų 
veiksmų siekiant užtikrinti didesnį 
biudžeto įvykdymo lygį mokėjimų srityje, 
ypač mokėjimų pagal III antraštinę dalį;

Or. en

Pakeitimas 6
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina Agentūros iniciatyvą 
susieti sistemą MATRIX su biudžeto 
sistema ABAC siekiant teikti informaciją 
apie įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų įvykdymo lygį;

5. palankiai vertina Agentūros IRT 
programinės įrangos, skirtos projektams 
valdyti, (t. y. MATRIX) vystymą, nes ši 
programinė įranga yra veiksminga 
kompiuterinė priemonė siekiant nustatyti 
projektų planus ir juos vienodai 
dokumentuoti, taip pat siekiant 
įgyvendinti ir valdyti projektus, ir tai, 
remiantis Vidaus audito tarnybos 2011 m. 
kovo mėnesį atliktu planavimo ir 
stebėjimo auditu, nurodyta kaip geriausia 
praktika ir vertybė;

Or. en

Pakeitimas 7
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina Agentūros iniciatyvą 
susieti sistemą MATRIX su biudžeto 
sistema ABAC siekiant teikti informaciją 
apie įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų įvykdymo lygį;

5. palankiai vertina Agentūros IRT 
programinės įrangos, skirtos projektams 
valdyti, (t. y. MATRIX) vystymą, nes ši 
programinė įranga yra veiksminga 
kompiuterinė priemonė siekiant nustatyti 
projektų planus ir juos vienodai 
dokumentuoti, taip pat siekiant 
įgyvendinti ir valdyti projektus, ir tai, 
remiantis Vidaus audito tarnybos 2011 m. 
kovo mėnesį atliktu planavimo ir 
stebėjimo auditu, nurodyta kaip geriausia 
praktika ir vertybė; taip pat palankiai 
vertina Agentūros iniciatyvą susieti 
sistemą MATRIX su biudžeto sistema 
ABAC siekiant teikti informaciją apie 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 8
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina Agentūrą pagerinti biudžeto 
vykdymo planavimą siekiant sumažinti 
aukštą perkėlimų lygį – 6 900 000 EUR;
ypač pažymi, kad Audito Rūmai savo 
ataskaitoje nurodė, jog 2010 m. 
gruodžio mėn. Agentūra skyrė 48 proc. 
(4 600 000 EUR) savo metinių išlaidų 
pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos);
laikosi nuomonės, kad toks išlaidų 
sutelkimas paskutinėmis metų savaitėmis 
dar didelį poveikį perkėlimų lygiui ir rodo, 
jog būtina gerinti Agentūros biudžeto 
vykdymo planavimą;

6. ragina Agentūrą pagerinti biudžeto 
vykdymo planavimą siekiant sumažinti 
aukštą perkėlimų lygį – 6 900 000 EUR;
ypač pažymi, kad Audito Rūmai savo 
ataskaitoje nurodė, jog 2010 m. 
gruodžio mėn. Agentūra skyrė 48 proc. 
(4 600 000 EUR) savo metinių išlaidų 
pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos);
laikosi nuomonės, kad toks išlaidų 
sutelkimas paskutinėmis metų savaitėmis 
dar didelį poveikį perkėlimų lygiui ir rodo, 
jog būtina gerinti Agentūros biudžeto 
vykdymo planavimą; atsižvelgia į 
Agentūros informaciją, kad Agentūra 
neseniai patvirtino biudžeto modulį, kuris 
turėtų suteikti jai galimybę kasmet 
planuoti biudžeto perkėlimų lygį;

Or. en

Pakeitimas 9
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. remdamasis bendrąja ataskaita atkreipia 
dėmesį į tai, kad Agentūra priėmė geros 
administracinės elgsenos kodeksą, kuriuo 
siekiama užtikrinti etišką elgesį, vengti 
interesų konfliktų, užkirsti kelią 
sukčiavimui ir skatinti pranešti apie 
pažeidimus; be to, pažymi, kad įdarbinimo 
procedūrų metu ir parenkant viešųjų 

12. remdamasis bendrąja ataskaita atkreipia 
dėmesį į tai, kad Agentūra priėmė geros 
administracinės elgsenos kodeksą, kurio 
tikslas, kartu su Tarnybos nuostatais, –
užtikrinti etišką elgesį, vengti interesų 
konfliktų, užkirsti kelią sukčiavimui ir 
skatinti pranešti apie pažeidimus; be to, 
pažymi, kad įdarbinimo procedūrų metu ir 
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pirkimų atrankos komisijų personalą 
imamasi konkrečių informuotumo 
didinimo ir interesų konfliktų vengimo 
priemonių (deklaracijų teikimas);

parenkant viešųjų pirkimų atrankos 
komisijų personalą imamasi konkrečių 
informuotumo didinimo ir interesų 
konfliktų vengimo priemonių (deklaracijų 
teikimas);

Or. en

Pakeitimas 10
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina Agentūrą informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokias 
rekomendacijas (ir kokio svarbos lygio) 
pateikė VAT, 2010 m. lapkričio ir 
gruodžio mėn. įvykdžiusi planavimo ir 
stebėjimo auditą;

15. atsižvelgia į Agentūros informaciją, 
kad Vidaus audito tarnyba 2011 m. kovo
mėnesį atliko planavimo ir stebėjimo 
auditą bei suformulavo 11 rekomendacijų, 
iš kurių viena įvertinta kaip labai svarbi, 
septynios – svarbios ir trys –
pageidautinos; atkreipia dėmesį į 
Agentūros teiginį, kad, Vidaus audito 
tarnybos nuomone, 10 iš 11 
rekomendacijų reikia įgyvendinti, ir kad 
laikyta, jog likusi viena svarbi 
rekomendacija yra įgyvendinama;

Or. en


