
AD\894293CS.doc PE478.379v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rybolov

2011/2234(DEC)

1. 3. 2012

STANOVISKO
Výboru pro rybolov

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu 
rybolovu na rozpočtový rok 2010
(C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC))

Navrhovatel: Jorgo Chatzimarkakis



PE478.379v02-00 2/4 AD\894293CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\894293CS.doc 3/4 PE478.379v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje důležitost úkolů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu a vítá účinné a 
efektivní plnění těchto úkolů, které měl Výbor pro rybolov příležitost sledovat během své 
návštěvy agentury v červnu 2010 a které znovu ověří při své příští návštěvě v roce 2012;

2. poukazuje na ujištění Účetního dvora, že roční účetní závěrka vykazující rozpočet ve výši 
11 000 000 EUR věrně zobrazuje finanční situaci Agentury Společenství pro kontrolu 
rybolovu k 31. prosinci 2010 a výsledky operací a peněžní toky agentury za daný rok jsou 
v souladu s ustanoveními finančního nařízení;

3. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na kterých se zakládá 
účetní závěrka agentury za rozpočtový rok, který skončil dnem 31. prosince 2010, ve 
všech významných ohledech za zákonné a správné;

4. vyjadřuje uspokojení nad tím, že doporučením systému vnitřní kontroly je věnována 
dostatečná pozornost a provádí se v souvislosti s nimi konkrétní opatření; s uspokojením 
konstatuje, že agentura sdílí s ohledem na efektivitu nákladů útvar interního auditu s 
Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a že tato praxe by se mohla stát příkladnou 
pro další agentury;

5. přesto však žádá Účetní dvůr, aby nadále monitoroval výběrová řízení a postupy zadávání 
veřejných zakázek agentury; v tomto ohledu upozorňuje agenturu na připomínky, které 
uvedl v odstavcích 5 až 10 (týkajících se „nedostatků při zadávání veřejných zakázek“ u 
několika agentur) a v odstavcích 12 až 14 (týkajících se „výběrových řízení“) svého 
usnesení ze dne 10. května 2011 o udělení absolutoria za rozpočet na rok 2009: 
výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU1;

6. navrhuje udělit výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010.

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0163.
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