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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter avseende 
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter avseende 
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter 
avseende genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter för 

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska unionens byrå för 
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budgetåret 2010. grundläggande rättigheter för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet får det bekräftat från 
byrån att genomförandegraden för 
unionsbidraget följde förra årets trend och 
låg kvar på 100 procent. Byrån uppmanas
dock att förse den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
med uppgifter som visar det totala 
budgetgenomförandet för åtaganden 
respektive betalningar.

4. Europaparlamentet får det bekräftat från 
byrån att genomförandegraden för 
unionsbidraget följde förra årets trend och 
låg kvar på 100 procent och att 
budgetgenomförandet när det gäller 
betalningar uppgick till 61,65 procent 
2010 jämfört med 60,64 procent 2009.
Parlamentet noterar bekymrat att 
genomförandegraden för betalningar 
endast uppgick till 28,08 procent i 
avdelning III (driftsutgifter). Byrån 
uppmanas därför att göra ytterligare 
ansträngningar och vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa ett högre 
budgetgenomförande för betalningar, 
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särskilt i avdelning III.

Or. en

Ändringsförslag 6
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar byråns
initiativ att koppla samman MATRIX med 
ABAC (budgetsystemet) i syfte att 
tillhandahålla information om 
genomförandenivån för 
åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden.

5. Europaparlamentet välkomnar byråns
programvaruutveckling på IKT-området 
för projektadministration (dvs. MATRIX) 
som är ett effektivt dataverktyg för att 
utarbeta projektplaner och dokumentation 
av dem på ett enhetligt sätt och för att 
genomföra och administrera projekt, 
vilket enligt internrevisiontjänsten efter 
granskningen i mars 2011 av planering 
och övervakning var ett tecken på bästa 
praxis och en styrka. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Véronique Mathieu

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar byråns 
initiativ att koppla samman MATRIX med 
ABAC (budgetsystemet) i syfte att 
tillhandahålla information om 
genomförandenivån för 
åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden.

5. Europaparlamentet välkomnar byråns 
programvaruutveckling på IKT-området 
för projektadministration (dvs. MATRIX) 
som är ett effektivt dataverktyg för att 
utarbeta projektplaner och dokumentation 
av dem på ett enhetligt sätt och för att 
genomföra och administrera projekt, 
vilket enligt internrevisiontjänsten efter 
granskningen i mars 2011 av planering 
och övervakning var ett tecken på bästa 
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praxis och en styrka.  Parlamentet 
välkomnar dessutom byråns initiativ att 
koppla samman MATRIX med ABAC
(budgetsystemet) i syfte att tillhandahålla 
information om genomförandenivån för 
åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden.

Or. en

Ändringsförslag 8
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
förbättra sin planering för 
budgetgenomförandet så att den höga nivån 
på överföringar till nästa budgetår –
6 900 000 EUR – minskar. Parlamentet 
konstaterar särskilt från revisionsrätten att 
byrån i december 2010 gjorde åtaganden 
för 48 procent, dvs. 4 600 000 EUR, av de 
årliga driftutgifterna inom avdelning III.
Parlamentet anser att denna koncentration 
av utgifter till årets sista veckor i stor 
utsträckning bidrog till nivån på 
överföringarna till nästa år och är ett klart 
tecken på att planeringen av 
budgetgenomförandet behöver förbättras.

6. Europaparlamentet uppmanar byrån att 
förbättra sin planering för 
budgetgenomförandet så att den höga nivån 
på överföringar till nästa budgetår –
6 900 000 EUR – minskar. Parlamentet 
konstaterar särskilt från revisionsrätten att 
byrån i december 2010 gjorde åtaganden 
för 48 procent, dvs. 4 600 000 EUR, av de 
årliga driftutgifterna inom avdelning III.
Parlamentet anser att denna koncentration 
av utgifter till årets sista veckor i stor 
utsträckning bidrog till nivån på 
överföringarna till nästa år och är ett klart 
tecken på att planeringen av 
budgetgenomförandet behöver förbättras.
Parlamentet noterar att byrån nyligen har 
infört en budgetmodul som bör göra det 
möjligt för den att på årlig basis planera 
nivån på överföringarna.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monica Luisa Macovei
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet konstaterar från den 
allmänna rapporten att byrån antagit en 
kodex för god förvaltningssed som syftar 
till att säkerställa etiskt uppförande, 
undvika intressekonflikter, förebygga 
bedrägerier och uppmuntra anmälan av
regelbrott. Parlamentet noterar dessutom 
att särskilda åtgärder för öka 
medvetenheten och undvika 
intressekonflikter (deklarationer) vidtas 
under rekryteringsförfaranden och i 
urvalskommittéer för upphandling.

12. Europaparlamentet konstaterar från den 
allmänna rapporten att byrån antagit en 
kodex för god förvaltningssed som
tillsammans med tjänsteföreskrifterna
syftar till att säkerställa etiskt uppförande, 
undvika intressekonflikter, förebygga 
bedrägerier och uppmuntra anmälan av
regelbrott.   Parlamentet noterar dessutom 
att särskilda åtgärder för öka 
medvetenheten och undvika 
intressekonflikter (deklarationer) vidtas 
under rekryteringsförfaranden och i 
urvalskommittéer för upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 10
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar byrån att
informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om de rekommendationer 
som internrevisionstjänsten gjorde i sin 
revision av planering och övervakning i 
november/december 2010.

15. Europaparlamentet noterar från byrån 
att internrevisionstjänsten i mars 2011 
genomförde en granskning av planering 
och övervakning och utfärdade 
11 rekommendationer, varav en 
klassificerades som ”mycket viktig”, 
sju som ”viktiga” och tre som 
”önskvärda”. Parlamentet noterar byråns 
uttalande om att internrevisionstjänsten 
ansåg att 10 av de 11 
rekommendationerna var genomförda och 
att den återstående ”viktiga” 
rekommendationen var under 
genomförande.

Or. en



PE483.633v01-00 8/8 AM\893005SV.doc

SV


