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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej za 
rok budżetowy 2010;
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Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej za 
rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. upewnił się, na podstawie informacji 
otrzymanych od Agencji, iż wskaźnik 
wykonania wkładu Unii odpowiadał 
zeszłorocznej tendencji i pozostał na 
poziomie 100%; pomimo to wzywa 
Agencję, aby przedstawiła organowi 
udzielającemu absolutorium dane 
ilustrujące ogólny wskaźnik wykonania 
budżetu pod kątem zobowiązań i płatności;

4. upewnił się, na podstawie informacji 
otrzymanych od Agencji, iż wskaźnik 
wykonania wkładu Unii odpowiadał 
zeszłorocznej tendencji i pozostał na 
poziomie 100%, a wskaźnik wykonania 
budżetu pod względem płatności wyniósł 
61,65% w 2010 r. w porównaniu do 
60,64% w 2009 r.; zauważa z 
zaniepokojeniem, że w ramach tytułu III 
(wydatki operacyjne) wskaźnik wykonania 
budżetu pod względem płatności wyniósł 
jedynie 28,08%; wzywa w związku z tym
Agencję, aby dołożyła starań i podjęła 
odpowiednie kroki służące zapewnieniu 
wyższego wskaźnika wykonania budżetu 
pod kątem zobowiązań i płatności, w 
szczególności w tytule III;

Or. en
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Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Agencji dotyczącą powiązania MATRIX z 
systemem budżetowym ABAC, w celu 
dostarczenia informacji dotyczących 
poziomu wykonania środków 
przeznaczonych na zobowiązania i 
płatności;

5. z zadowoleniem przyjmuje rozwój przez 
Agencję oprogramowania ICT do 
zarządzania projektami (tj. MATRIX), 
które stanowi skuteczne narzędzie 
informatyczne do opracowywania planów 
projektu i prowadzenia dokumentacji 
projektowej w jednolity sposób oraz do 
wdrażania i zarządzania projektami, i 
które – zgodnie z audytem IAS z marca 
2011 r. w zakresie planowania i 
monitoringu – zostało wskazane jako 
najlepsze rozwiązanie i atut;

Or. en

Poprawka 7
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Agencji dotyczącą powiązania MATRIX z 
systemem budżetowym ABAC, w celu 
dostarczenia informacji dotyczących 
poziomu wykonania środków 
przeznaczonych na zobowiązania i 
płatności;

5. z zadowoleniem przyjmuje rozwój przez 
Agencję oprogramowania ICT do 
zarządzania projektami (tj. MATRIX), 
które stanowi skuteczne narzędzie 
informatyczne do opracowywania planów 
projektu i prowadzenia dokumentacji 
projektowej w jednolity sposób oraz do 
wdrażania i zarządzania projektami, i 
które – zgodnie z audytem IAS z marca 
2011 r. w zakresie planowania i 
monitoringu – zostało wskazane jako 
najlepsze rozwiązanie i atut; z 
zadowoleniem przyjmuje również
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inicjatywę Agencji dotyczącą powiązania 
MATRIX z systemem budżetowym 
ABAC, w celu dostarczenia informacji 
dotyczących poziomu wykonania środków 
przeznaczonych na zobowiązania i 
płatności;

Or. en

Poprawka 8
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Agencję, aby ulepszyła 
planowanie realizacji budżetu w celu 
zmniejszenia wysokiej kwoty 
przenoszonych środków, wynoszącej 6 900 
000 EUR; w szczególności zwraca uwagę 
na informacje otrzymane od Trybunału 
Obrachunkowego, zgodnie z którymi w 
grudniu 2010 r. Agencja zaciągnęła 
zobowiązania na 48% środków 
przeznaczonych na roczne wydatki 
operacyjne w ramach tytułu III (wydatki 
operacyjne), czyli kwotę 4 600 000 EUR; 
wyraża opinię, że taka kumulacja 
wydatków w ostatnich tygodniach roku 
miała znaczący wpływ na wysokość 
przenoszonych środków i wskazuje na 
wyraźną potrzebę udoskonalenia przez 
Agencję planowania realizacji budżetu;

6. wzywa Agencję, aby ulepszyła 
planowanie realizacji budżetu w celu 
zmniejszenia wysokiej kwoty 
przenoszonych środków, wynoszącej 6 900 
000 EUR; w szczególności zwraca uwagę 
na informacje otrzymane od Trybunału 
Obrachunkowego, zgodnie z którymi w 
grudniu 2010 r. Agencja zaciągnęła 
zobowiązania na 48% środków 
przeznaczonych na roczne wydatki 
operacyjne w ramach tytułu III (wydatki 
operacyjne), czyli kwotę 4 600 000 EUR;
wyraża opinię, że taka kumulacja 
wydatków w ostatnich tygodniach roku 
miała znaczący wpływ na wysokość 
przenoszonych środków i wskazuje na 
wyraźną potrzebę udoskonalenia przez 
Agencję planowania realizacji budżetu;
odnotowuje informacje przekazane przez 
Agencję, że przyjęła ona niedawno moduł 
budżetowy, który powinien umożliwić 
roczne planowanie poziomu przeniesień 
środków;

Or. en
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Poprawka 9
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przyjmuje do wiadomości, na 
podstawie sprawozdania ogólnego, że 
Agencja przyjęła Kodeks dobrej praktyki 
administracyjnej w celu zapewnienia 
wysokich standardów etycznych, unikania 
sytuacji konfliktu interesów, zapobiegania 
nadużyciom i stworzenia zachęty do 
zgłaszania nieprawidłowości; odnotowuje 
ponadto, że w trakcie realizacji procedur 
rekrutacji i paneli ds. udzielania zamówień 
publicznych podejmowane są szczególne 
środki z zakresu zwiększania świadomości 
i unikania sytuacji konfliktu interesów;

12. przyjmuje do wiadomości, na 
podstawie sprawozdania ogólnego, że 
Agencja przyjęła Kodeks dobrej praktyki 
administracyjnej, a także Regulamin 
pracowniczy, w celu zapewnienia 
wysokich standardów etycznych, unikania 
sytuacji konfliktu interesów, zapobiegania 
nadużyciom i stworzenia zachęty do 
zgłaszania nieprawidłowości;  odnotowuje 
ponadto, że w trakcie realizacji procedur 
rekrutacji i paneli ds. udzielania zamówień 
publicznych podejmowane są szczególne 
środki z zakresu zwiększania świadomości 
i unikania sytuacji konfliktu interesów;

Or. en

Poprawka 10
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Agencję do informowania 
organu udzielającego absolutorium o 
zaleceniach (i stopniu ich znaczenia) 
formułowanych przez IAS w trakcie 
prowadzonego w listopadzie/grudniu 2010 
r. przez te służby audytu w zakresie 
planowania i monitoringu;

15. odnotowuje informacje przekazane 
przez Agencję, że IAS zrealizowała audyt
w zakresie planowania i monitoringu w 
marcu 2011 r. i opracowała 11 zaleceń, z 
których jedno zostało oznaczone jako 
„bardzo ważne”, 7 jako „ważne”, a 3 jako 
„pożądane”; przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie Agencji, że IAS uznała 10 z 
11 zaleceń za wdrożone, a pozostałe 
zalecenie (określone jako „ważne”) jest w 
trakcie realizacji;

Or. en
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