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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen nalog, ki jih opravlja Evropska agencija za nadzor ribištva, in pozdravlja 
njeno uspešno in učinkovito poslovanje, o katerem se je Odbor za ribištvo prepričal med 
obiskom agencije junija 2010, še enkrat pa ga namerava preveriti ob naslednjem obisku 
leta 2012;

2. opozarja na potrditev Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi, ki izkazujejo 
proračun v višini 11.000.000 EUR, pravilno prikazujejo finančni položaj agencije na dan 
31. decembra 2010 ter da so bili rezultati njenih dejavnosti in denarni tokovi za leto, ki se 
je takrat končalo, v skladu z določbami finančne uredbe;

3. je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo, da so transakcije, 
povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2010, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4. izraža zadovoljstvo, da so bila priporočila sistema za notranjo revizijo ustrezno 
upoštevana; z zadovoljstvom ugotavlja, da si agencija službo za notranjo revizijo 
stroškovno učinkovito deli z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, kar bi lahko služilo 
kot primer dobre prakse za druge agencije;

5. kljub vsemu poziva Računsko sodišče, naj še naprej nadzira postopke zaposlovanja in 
javnih naročil v agenciji; v zvezi s tem agencijo opozarja na ugotovitve v odstavkih od 5 
do 10 („slabosti v postopkih javnih naročil“ pri več agencijah) ter od 12 do 14 („postopki 
zaposlovanja“) svoje resolucije z dne 10. maja 2011 o razrešnici za leto 2009: uspešnost, 
finančno poslovodenje in nadzor agencij EU1;

6. predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropska agencija za nadzor ribištva podeli 
razrešnica za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2010.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0163.
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