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Módosítás 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. utal a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a 21 millió eurós 
költségvetésről szóló éves beszámoló 
megfelel az ügynökség 2008. december 31-
i tényleges pénzügyi helyzetének, és hogy 
a tárgyévben lefolytatott eljárások és a 
pénzforgalom összhangban vannak az 
ügynökség pénzügyi szabályaival; felhívja 
a figyelmet a számvitelben bekövetkezett 
változásra és a Számvevőszék által 
megállapított problémákra;

1. utal a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a 21 000 000 eurós 
költségvetésről szóló éves beszámoló 
megfelel az alapítvány 2008. december 31-
i tényleges pénzügyi helyzetének, és hogy 
a tárgyévben lefolytatott eljárások és a 
pénzforgalom összhangban vannak az 
alapítvány pénzügyi szabályaival;

Or. fr

Módosítás 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. utal a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a 21 millió eurós 
költségvetésről szóló éves beszámoló 
megfelel az ügynökség 2008. december 31-
i tényleges pénzügyi helyzetének, és hogy 
a tárgyévben lefolytatott eljárások és a 
pénzforgalom összhangban vannak az
ügynökség pénzügyi szabályaival; felhívja 
a figyelmet a számvitelben bekövetkezett 
változásra és a Számvevőszék által 
megállapított problémákra;

1. utal a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a 21 000 000 eurós 
költségvetésről szóló éves beszámoló 
megfelel az alapítvány 2008. december 31-
i tényleges pénzügyi helyzetének, és hogy 
a tárgyévben lefolytatott eljárások és a 
pénzforgalom összhangban vannak az 
alapítvány pénzügyi szabályaival; 
tudomásul veszi a számvitelben 
bekövetkezett változást és a Számvevőszék 
által megállapított problémákat;

Or. fr
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Módosítás 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy az alapítvány igazgatója 
és a felügyelőbizottság a számvitelért 
felelős tisztviselő személyének 
megváltozásával összefüggő problémákat 
nem orvosolta időben; kéri az alapítvány 
vezetését a szükséges intézkedések 
megtételére;

törölve

Or. fr

Módosítás 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy az alapítvány igazgatója 
és a felügyelőbizottság a számvitelért 
felelős tisztviselő személyének 
megváltozásával összefüggő problémákat 
nem orvosolta időben; kéri az alapítvány 
vezetését a szükséges intézkedések 
megtételére;

3. kéri az alapítvány vezetését a szükséges 
intézkedések megtételére annak 
érdekében, hogy a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeivel összhangban 
humánerőforrás-gazdálkodása keretében 
jobban előre jelezze a személyzet 
kulcsfontosságú tagjainak távozását;

Or. fr

Módosítás 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a működési 
kiadásokat illetően 4,9 millió EUR (55%) 
megfelelő indoklás nélkül átvitelre került; 
ezért kéri, hogy a tervezést és a 
költségvetési előrejelzéseket igazítsák a 
tényleges éves szükségletekhez; 

törölve

Or. fr

Módosítás 6
Ingeborg Gräßle

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a működési 
kiadásokat illetően 4,9 millió EUR (55%) 
megfelelő indoklás nélkül átvitelre került;
ezért kéri, hogy a tervezést és a 
költségvetési előrejelzéseket igazítsák a 
tényleges éves szükségletekhez;

4. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy az operatív 
kiadásokra szánt forrásokból 4,9 millió 
EUR (55%) a Parlament által 
megfelelőnek tekintett indoklás nélkül 
átvitelre került; tudomásul veszi, hogy a 
pénzeszközök és azzal egyenértékű 
eszközök állománya 2006 óta kétszeresére, 
6,3 millió euróra nőtt; emlékeztet arra, 
hogy a nagymértékű tőkelekötés sem az 
alapítvány céljaival, sem pedig tágabb 
összefüggésben az Európai Unió céljaival 
nem áll összhangban; ezért kéri, hogy a 
tervezést és a költségvetési előrejelzéseket 
a készpénzállomány csökkentése 
érdekében igazítsák a tényleges éves 
szükségletekhez;

Or. de



PE438.460v01-00 6/8 AM\803617HU.doc

HU

Módosítás 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
Bennahmias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a működési 
kiadásokat illetően 4,9 millió EUR (55%) 
megfelelő indoklás nélkül átvitelre került; 
ezért kéri, hogy a tervezést és a 
költségvetési előrejelzéseket igazítsák a 
tényleges éves szükségletekhez; 

4. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapítására, hogy a működési 
kiadásokat illetően 4,9 millió EUR (55%) 
megfelelő indoklás nélkül átvitelre került;
kéri, hogy folytassanak mélyreható vitát 
arról, hogy milyen módon biztosítható, 
hogy az alapítvány többéves szerződésekre 
vonatkozó speciális szükségletei 
összeegyeztethetőek legyenek a tényleges 
éves szükségletekhez igazított tervezéssel 
és költségvetési előrejelzésekkel;

Or. fr

Módosítás 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék ismét 
hiányosságokat talált a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában; emlékeztet az 
előző évben jelzett hiányosságokra; a 
megfelelő struktúrák és eljárások 
szigorúbb alkalmazását kéri a 
közbeszerzési eljárások szabályszerű 
lefolytatása érdekében;

törölve

Or. fr
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Módosítás 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék ismét 
hiányosságokat talált a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában; emlékeztet az 
előző évben jelzett hiányosságokra; a 
megfelelő struktúrák és eljárások szigorúbb 
alkalmazását kéri a közbeszerzési 
eljárások szabályszerű lefolytatása 
érdekében;

5. üdvözli, hogy az alapítványnak 
szándékában áll pótolni a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásával kapcsolatban az 
elmúlt évben jelzett hiányosságokat;
tudomásul veszi a megfelelő struktúrák és 
eljárások szigorúbb alkalmazása melletti 
kötelezettségvállalást a közbeszerzési 
eljárások szabályszerű lefolytatása 
érdekében; 

Or. fr

Módosítás 10
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék ismét 
hiányosságokat talált a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában; emlékeztet az 
előző évben jelzett hiányosságokra; a 
megfelelő struktúrák és eljárások szigorúbb 
alkalmazását kéri a közbeszerzési eljárások 
szabályszerű lefolytatása érdekében;

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék ismét 
hiányosságokat talált a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában; emlékeztet az 
előző évben jelzett hiányosságokra; a 
megfelelő struktúrák és eljárások szigorúbb 
alkalmazását és nagyobb fokú ellenőrzését 
kéri a közbeszerzési eljárások szabályszerű 
lefolytatása érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kéri az alapítványt, hogy a 87 
szerződéses alkalmazottat is magában 
foglaló személyi állományt átláthatóan 
tüntesse fel tevékenységi jelentésében;

törölve

Or. fr

Módosítás 12
Ingeborg Gräßle

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri az alapítványt, hogy a 87 
szerződéses alkalmazottat is magában 
foglaló személyi állományt átláthatóan 
tüntesse fel tevékenységi jelentésében;

6. kéri az alapítványt, hogy a 87 
szerződéses alkalmazottat is magában 
foglaló személyi állományt átláthatóan 
tüntesse fel éves jelentésében;

Or. de


