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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Bureau van de Europese Unie voor de 

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Bureau van de 
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grondrechten voor het begrotingsjaar 2010; Europese Unie voor de grondrechten voor 
het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten voor het begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten voor 
het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt van het Bureau aan dat het 
uitvoeringspercentage van de bijdrage van 
de Unie evenals vorig jaar op 100% lag; 
verzoekt het Bureau desalniettemin om de 
kwijtingsautoriteit de nodige gegevens te 
verstrekken over de
uitvoeringspercentages van vastleggingen 
en betalingen;

4. neemt van het Bureau aan dat het 
uitvoeringspercentage van de bijdrage van 
de Unie evenals vorig jaar op 100% lag, en 
dat het uitvoeringspercentage van de 
betalingen in 2010 61,65% bedroeg, 
tegenover 60,64% in 2009; stelt bezorgd 
vast dat het uitvoeringspercentage van de 
betalingen onder titel III (operationele 
uitgaven) slechts 28,04% bedroeg;
verzoekt het Bureau bijgevolg verdere 
inspanningen te doen en gepaste 
maatregelen te nemen om een hoger
uitvoeringspercentage van de betalingen te 
garanderen, in het bijzonder voor wat 
titel III betreft;
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Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met het initiatief van het 
Bureau om MATRIX te koppelen aan het 
begrotingssysteem ABAC teneinde 
informatie te verstrekken over het 
uitvoeringsniveau van de kredieten voor 
vastleggingen en de kredieten voor 
betalingen;

5. is ingenomen met de door het Bureau 
ontwikkelde ICT-software voor 
projectbeheer (i.e. MATRIX), die een 
doeltreffend computergestuurd 
instrument vormt voor het opstellen en op 
eenvormige wijze documenteren van 
projectplannen en voor de uitvoering en 
het beheer van projecten, en in de IAS-
audit betreffende planning en monitoring 
werd aangemerkt als een goede praktijk 
en een sterk punt;

Or. en

Amendement 7
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met het initiatief van het 
Bureau om MATRIX te koppelen aan het 
begrotingssysteem ABAC teneinde 
informatie te verstrekken over het 
uitvoeringsniveau van de kredieten voor 
vastleggingen en de kredieten voor 
betalingen;

5. is ingenomen met de door het Bureau 
ontwikkelde ICT-software voor 
projectbeheer (i.e. MATRIX), die een 
doeltreffend computergestuurd 
instrument vormt voor het opstellen en op 
eenvormige wijze documenteren van 
projectplannen en voor de uitvoering en 
het beheer van projecten, en in de IAS-
audit van maart 2011 betreffende 
planning en monitoring werd aangemerkt 
als een goede praktijk en een sterk punt;
is eveneens ingenomen met het initiatief 
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van het Bureau om MATRIX te koppelen 
aan het begrotingssysteem ABAC teneinde 
informatie te verstrekken over het 
uitvoeringsniveau van de kredieten voor 
vastleggingen en de kredieten voor 
betalingen;

Or. en

Amendement 8
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij het Bureau op aan dat het 
zijn planning voor de uitvoering van de 
begroting verbetert om ervoor te zorgen dat 
er voortaan veel minder overdrachten 
gedaan hoeven te worden (nu 6 900 000 
EUR); merkt in het bijzonder uit de 
informatie van de Rekenkamer op dat het 
Bureau 48% van zijn jaarlijkse Titel III 
(operationele uitgaven) voldaan heeft in 
december 2010; is van mening dat een 
dergelijke concentratie van uitgaven in de 
laatste weken van het jaar verregaande 
invloed heeft op de omvang van 
overdrachten en een duidelijke blijk is van 
het feit dat de planning voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau de nodige 
verbetering behoeft;

6. dringt er bij het Bureau op aan dat het 
zijn planning voor de uitvoering van de 
begroting verbetert om ervoor te zorgen dat 
er voortaan veel minder overdrachten 
gedaan hoeven te worden (nu 6 900 000 
EUR); merkt in het bijzonder uit de 
informatie van de Rekenkamer op dat het 
Bureau 48% van zijn jaarlijkse Titel III 
(operationele uitgaven) voldaan heeft in 
december 2010; is van mening dat een 
dergelijke concentratie van uitgaven in de 
laatste weken van het jaar verregaande 
invloed heeft op de omvang van 
overdrachten en een duidelijke blijk is van 
het feit dat de planning voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau de nodige 
verbetering behoeft; stelt vast dat het 
Bureau onlangs een begrotingsmodule 
heeft goedgekeurd waarmee het jaarlijks 
zijn niveau van overdrachten zou moeten 
kunnen plannen;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt op basis van het verslag over het 
budgettair en financieel beheer vast dat het 
Bureau een code van goed administratief 
gedrag heeft ingesteld met als doel ethisch 
gedrag te bevorderen, belangenconflicten 
te vermijden, fraude te voorkomen en de 
melding van onregelmatigheden te 
stimuleren; stelt bovendien vast dat er 
specifieke maatregelen zijn getroffen voor 
het aanwervingsproces en de selectiepanels 
voor offertes teneinde de bewustwording te 
bevorderen en belangenconflicten te 
vermijden (verklaringen);

12. stelt op basis van het verslag over het 
budgettair en financieel beheer vast dat het 
Bureau een code van goed administratief 
gedrag heeft ingesteld, die, samen met het 
Statuut, als doel heeft ethisch gedrag te 
bevorderen, belangenconflicten te 
vermijden, fraude te voorkomen en de 
melding van onregelmatigheden te 
stimuleren; stelt bovendien vast dat er 
specifieke maatregelen zijn getroffen voor 
het aanwervingsproces en de selectiepanels 
voor offertes teneinde de bewustwording te 
bevorderen en belangenconflicten te 
vermijden (verklaringen);

Or. en

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt het Bureau de 
kwijtingsautoriteit op te hoogte te houden 
over de door de dienst Interne controle in 
haar audit gedane aanbevelingen inzake 
de planning en monitoring van 
november/december 2010 (alsook de 
urgentie daarvan);

15. stelt op basis van de informatie van het 
Bureau vast dat de IAS in maart 2011 een 
audit betreffende planning en monitoring
heeft uitgevoerd en 11 aanbevelingen 
geformuleerd heeft, waarvan er 1 als heel 
belangrijk werd bestempeld, 7 als 
belangrijk en 3 als wenselijk; neemt 
kennis van de verklaring van het Bureau 
dat de IAS van mening is dat 10 van de 
11 aanbevelingen uitgevoerd zijn en de 
resterende 'belangrijke' aanbeveling nog 
in uitvoering is;

Or. en


