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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава важността на задачите на Агенцията на Общността за контрол на 
рибарството и приветства нейното ефикасно и ефективно изпълнение, което 
комисията по рибно стопанство можа да констатира по време на посещението си в 
Агенцията през юни 2010 г. и което тя ще провери отново при следващото си 
посещение през 2012 г.;

2. отбелязва потвърждението на Сметната палата, че годишните отчети за бюджет в 
размер на 11 000 000 EUR дават вярна представа за финансовото състояние на 
Агенцията към 31 декември 2010 г. и за резултатите от нейните операции и 
парични потоци за приключилата година, в съответствие с нейния финансов 
регламент;

3. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 
отчети на Агенцията за финансовата 2010 година, приключила на 31 декември 2010 
г., за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4. изразява своето задоволство за това, че препоръките на системата за вътрешен одит 
се разглеждат и изпълняват по подходящ начин; отбелязва със задоволство, че 
структурата за вътрешен одит се споделя по икономически ефективен начин с 
Европейската агенция за морска безопасност и че това би могло да послужи като 
пример за най-добра практика за други агенции;

5. все пак призовава Сметната палата да продължи да наблюдава внимателно 
процедурите на Агенцията по набиране на персонал и възлагане на обществени 
поръчки; в тази връзка привлича вниманието на Агенцията върху забележките, 
отправени в параграфи от 5 до 10 (относно „слабости в процедурите по възлагане 
на обществени поръчки“ за няколко агенции) и от 12 до 14 (относно „процедурите 
по набиране на персонал“) в своята резолюция от 10 май 2011 г. относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2009 година: резултати от дейността, финансово управление и 
контрол на агенциите на ЕС1,

6. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията на 
Общността за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година.

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0163.
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