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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice za 
proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice za proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice za 
proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. glede na navedbe agencije ugotavlja, da 
je bila stopnja porabe prispevka Unije 
podobna porabi prejšnjega leta in je ostala 
100-odstotna; vseeno poziva agencijo, naj 
organu za podelitev razrešnice zagotovi 
podatke o splošni stopnji izvrševanja
proračuna v zvezi z obveznostmi in plačili;

4. glede na navedbe agencije ugotavlja, da 
je bila stopnja porabe prispevka Unije 
podobna porabi prejšnjega leta in je ostala 
100-odstotna in da je stopnja 
proračunskega izvrševanja za plačila v 
letu 2010 znašala 61,65 %, v primerjavi s 
60,64 % v letu 2009; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je stopnja proračunskega 
izvrševanja za plačila v naslovu III 
(odhodki iz poslovanja) znašala samo 
28,08 %; zato poziva agencijo, naj si še 
bolj prizadeva in naj ustrezno ukrepa, da 
bo dosegla višjo stopnjo izvrševanja 
proračuna v zvezi s plačili, zlasti v 
naslovu III;

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja pobudo agencije, da poveže
MATRIX s proračunskim sistemom 
ABAC, da bi zagotovila informacije o 
stopnji porabe sredstev za prevzem 
obveznosti in plačila;

5. pozdravlja dejstvo, da agencija razvija 
programsko opremo za vodenje projektov 
(tj. MATRIX), ki je učinkovito 
računalniško orodje za pripravo 
projektnih načrtov in njihovo 
dokumentacijo na enoten način ter za 
izvajanje in upravljanje projektov, kar je 
služba za notranjo revizijo v pregledu 
načrtovanja in spremljanja marca 2011 
označila kot najboljšo prakso in prednost;

Or. en

Predlog spremembe 7
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja pobudo agencije, da poveže 
MATRIX s proračunskim sistemom 
ABAC, da bi zagotovila informacije o 
stopnji porabe sredstev za prevzem 
obveznosti in plačila;

5. pozdravlja dejstvo, da agencija razvija 
programsko opremo za vodenje projektov 
(tj. MATRIX), ki je učinkovito 
računalniško orodje za pripravo 
projektnih načrtov in njihovo 
dokumentacijo na enoten način ter za 
izvajanje in upravljanje projektov, kar je 
služba za notranjo revizijo v pregledu 
načrtovanja in spremljanja marca 2011 
označila kot najboljšo prakso in prednost;
pozdravlja pobudo agencije, da poveže 
MATRIX s proračunskim sistemom 
ABAC, da bi zagotovila informacije o 
stopnji porabe sredstev za prevzem 
obveznosti in plačila;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva agencijo, naj izboljša načrtovanje 
izvrševanja proračuna, da bi zmanjšala 
svojo visoko stopnjo prenosov, in sicer 6 
900 000 EUR; glede na navedbe 
Računskega sodišča ugotavlja predvsem, 
da je decembra 2010 agencija prevzela 
obveznosti za 48 % (4 600 000 EUR) iz 
letnega naslova III (operativni odhodki); 
meni, da takšna povečana poraba v zadnjih 
tednih leta pomembno vpliva na stopnjo 
prenosov in kaže, da mora agencija 
izboljšati načrtovanje izvrševanja 
proračuna;

6. poziva agencijo, naj izboljša načrtovanje 
izvrševanja proračuna, da bi zmanjšala 
svojo visoko stopnjo prenosov, in sicer
6.900.000 EUR; glede na navedbe 
Računskega sodišča ugotavlja predvsem, 
da je decembra 2010 agencija prevzela 
obveznosti za 48 % (4.600.000 EUR) iz 
letnega naslova III (operativni odhodki); 
meni, da takšna povečana poraba v zadnjih 
tednih leta pomembno vpliva na stopnjo 
prenosov in kaže, da mora agencija 
izboljšati načrtovanje izvrševanja 
proračuna; iz navedb agencije ugotavlja, 
da je ta nedavno sprejela proračunski 
modul, ki ji bo omogočil letno načrtovanje 
stopnje prenosov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. glede na splošno poročilo ugotavlja, da 
je agencija sprejela kodeks dobrega 
upravnega ravnanja, namenjenega
zagotavljanju etičnega ravnanja, 
preprečevanju navzkrižja interesov in 
goljufiv ter spodbujanju poročanja 
nepravilnosti; poleg tega ugotavlja, da se 
med postopki zaposlovanja in pri izbirnih 
komisijah uporablja posebne ukrepe za 
osveščanje in preprečevanje navzkrižja 
interesov (izjave);

12. glede na splošno poročilo ugotavlja, da 
je agencija sprejela kodeks dobrega 
upravnega ravnanja, ki je poleg kadrovskih 
predpisov namenjen zagotavljanju 
etičnega ravnanja, preprečevanju 
navzkrižja interesov in goljufij ter 
spodbujanju poročanja nepravilnosti; poleg 
tega ugotavlja, da se med postopki 
zaposlovanja in pri izbirnih komisijah 
uporablja posebne ukrepe za osveščanje in 
preprečevanje navzkrižja interesov 
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(izjave);

Or. en

Predlog spremembe 10
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva agencijo, naj organ za podelitev 
razrešnice obvesti o priporočilih (in 
njihovi pomembnosti) službe za notranjo 
revizijo v svoji reviziji načrtovanja in
spremljanja z novembra/decembra 2010;

15. iz navedb agencije ugotavlja, da je 
služba za notranjo revizijo marca 2011 
opravila revizijo načrtovanja in
spremljanja ter oblikovala 11 priporočil, 
od katerih je eno „zelo pomembno“, 
sedem jih je „pomembnih“, tri pa 
„zaželena“; je seznanjen z izjavo agencije, 
da je služba za notranjo revizijo ocenila, 
da je bilo 10 izmed 11 priporočil 
uresničenih, zadnje, „pomembno“ 
priporočilo pa se še uresničuje;

Or. en


