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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa yhteisön kalastuksenvalvontaviraston tehtävien merkitystä ja on tyytyväinen, 
että virasto on hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja tuloksellisesti, minkä 
kalatalousvaliokunta totesi vieraillessaan virastossa kesäkuussa 2010, ja lisää, että 
valiokunta suorittaa seuraavan vierailunsa vuonna 2012;

2. kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen, että 11 000 000 euron 
talousarviota koskeva tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot 
viraston taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2010 sekä toimien tuloksista ja 
rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta viraston varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti;

3. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että viraston 
31 päivänä joulukuuta 2010 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen 
perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

4. on tyytyväinen siihen, että sisäisen tarkastuksen järjestelmän antamat suositukset on 
riittävällä tavalla otettu huomioon ja pantu täytäntöön; panee tyytyväisenä merkille, että 
viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö jaetaan kustannustehokkaasti Euroopan 
meriturvallisuusviraston kanssa, mikä voisi toimia esimerkkinä suositeltavasta 
käytännöstä muille virastoille;

5. pyytää tilintarkastustuomioistuinta kuitenkin tutkimaan jatkossakin viraston 
palvelukseenotto- ja hankintamenettelyt yksityiskohtaisesti; kiinnittää tässä yhteydessä 
viraston huomion 10. toukokuuta 2011 aiheesta "vastuuvapauden myöntäminen 
varainhoitovuodelta 2009: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta" 
antamansa päätöslauselman1 5–10 kohdassa (puutteet useiden virastojen 
hankintamenettelyissä) ja 12–14 kohdassa (palvelukseenottomenettelyt) esittämiin 
huomautuksiin;

6. ehdottaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle myönnetään 
vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2011)0163.



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

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 29.2.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

17
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope 
Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova 
Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido 
Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike 
Rodust, Struan Stevenson

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. 
Tsoukalas


