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Módosítás 1
Peter van Dalen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az 
Európai Vasúti Ügynökség 2009. évi 
beszámolóját megbízhatónak találta, és az 
alapjául szolgáló ügyleteket minden 
lényegi szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte;

1. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 
az Európai Vasúti Ügynökség 2009. évi 
beszámolóját megbízhatónak találta, és az 
alapjául szolgáló ügyleteket minden 
lényegi szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Számvevőszék újból rámutatott a 
beszerzési eljárásokat érintő törlésekre és 
késedelmekre, a kifizetések folyósítását 
jellemző rendszeres késésekre, valamint az 
éves munkaprogram év közben történő 
jelentős változtatásaira; az ügynökség erre 
vonatkozó válaszát homályosnak és 
elégtelennek tartja;

Or. nl

Módosítás 2
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy az egyes pénzügyi évekre 
szóló költségvetésekhez mellékeljenek 
eseti jelentést a megelőző évek 
egyenlegéről, megjelölve a források fel 
nem használásának okait, valamint 
későbbi felhasználásuk módját és 
ütemezését;

Or. it
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Módosítás 3
Peter van Dalen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Számvevőszék újból rámutatott a 
beszerzési eljárások során felmerülő 
törlésekre és késedelmekre, a kifizetések 
folyósítását jellemző rendszeres késésekre, 
valamint az éves munkaprogram év 
közben történő jelentős változtatásaira; az 
ügynökség erre vonatkozó válaszát 
homályosnak és elégtelennek tartja;

törölve

Or. nl

Módosítás 4
Dominique Riquet

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a beérkező számlák 
nyilvántartásba vételére szolgáló 
központosított rendszer hiánya jelentős 
mértékben hozzájárult a kifizetések 
feldolgozásánál jelentkező késedelmekhez; 
üdvözli az ügynökség arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy 2010. 
szeptember 1-jétől kezdődően végre fogja 
hajtani a számlák központi nyilvántartásba 
vételét;

5. megállapítja, hogy a beérkező számlák 
nyilvántartásba vételére szolgáló 
központosított rendszer hiánya jelentős 
mértékben hozzájárult a kifizetések 
feldolgozásánál jelentkező késedelmekhez; 
mindazonáltal tudomásul veszi, hogy a 
számlák központi nyilvántartásba vétele 
2010. szeptember 1-jén hatályba lépett;

Or. fr
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Módosítás 5
Dominique Riquet

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálja a Számvevőszék által a 
befektetett eszközök nyilvántartásában 
feltárt hiányosságokat, ugyanakkor 
tudomásul veszi az ügynökség határozott 
ígéretét, amely szerint ezt a 2010-es éves 
beszámolóra vonatkozóan orvosolni 
fogják; úgy véli, hogy a befektetett 
eszközök helyével kapcsolatos 
bizonytalanság is jól mutatja a két 
helyszín használatából adódó problémákat 
és többletköltségeket;

6. sajnálja a Számvevőszék által a 
befektetett eszközök nyilvántartásában 
feltárt hiányosságokat, ugyanakkor 
tudomásul veszi az ügynökség határozott 
ígéretét, amely szerint ezt a 2010-es éves 
beszámolóra vonatkozóan orvosolni 
fogják;

Or. fr

Módosítás 6
Peter van Dalen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az Európai Vasúti 
Ügynökség megbízatásának első 
felülvizsgálatakor meg kell határozni, 
hogy az ügynökség hatékony 
működésének, valamint a rendelkezésére 
bocsátott pénzeszközökkel való felelős 
gazdálkodásának biztosítása érdekében az 
Európai Vasúti Ügynökség egyetlen 
székhellyel és konferenciaközponttal 
rendelkezzen;

Or. nl
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Módosítás 7
Peter van Dalen

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. mindazonáltal javasolja, hogy a 
Parlament adja meg a mentesítést az 
Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető 
igazgatója számára az ügynökség 2009-es 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

8. javasolja, hogy a Parlament adja meg a 
mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség 
ügyvezető igazgatója számára az 
ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan, mihelyt az Európai Vasúti 
Ügynökség igazgatója kielégítő választ ad 
arra, hogy miként szándékozik orvosolni a 
Számvevőszék által megállapított 
hiányosságokat. 

Or. nl


