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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att Europeiska sjösäkerhetsbyråns 
räkenskaper för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till 
grund för dessa på det hela taget är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet noterar att byrån fick 53 791 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 
50 014 000 EUR i betalningsbemyndiganden från unionens budget för 2010. 

3. Europaparlamentet konstaterar dessutom att personalstyrkan ökade från 212 till 
219 anställda. 

4. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten inte framfört några fler iakttagelser om 
byråns budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning, särskilt med tanke på de 
invändningar som revisionsrätten gjorde mot byråns räkenskaper för åren 2008 och 2009. 

5. Europaparlamentet välkomnar att byrån har åtgärdat de brister i rekryteringsförfarandet 
som revisionsrätten påpekade i sin rapport om byråns räkenskaper för 2009. 

6. Europaparlamentet uppmärksammar byrån på parlamentets betänkande om ansvarsfrihet 
för 2009: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll, av den 
15 april 2011, och uppmanar byrån att rätta sig efter detta. 

7. Europaparlamentet påpekar de nya uppgifter som byrån tilldelats i förslaget till förordning 
om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka de medel som anslagits för byrån, och byrån att förvalta dessa medel väl och effektivt 
så att den kan fullgöra de nya uppgifter som den tilldelats på grundval av denna 
förordning på ett tillfredsställande sätt. 

8. Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010. 
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET 

Antagande 6.2.2012    

Slutomröstning: resultat +: 
–: 
0: 

28 
3 
0 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, 
Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian 
Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, 
Anna Rosbach 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2) 

Ioan Enciu 

 
 


