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Predlog spremembe 1
Peter van Dalen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča, 
da so računovodski izkazi Evropske 
agencije za železniški promet za leto 2009 
zanesljivi in da so z njimi povezane 
transakcije z vseh pomembnih vidikov 
zakonite in pravilne;

1. je seznanjen z mnenjem Računskega 
sodišča, da so računovodski izkazi 
Evropske agencije za železniški promet za 
leto 2009 zanesljivi in da so z njimi 
povezane transakcije z vseh pomembnih 
vidikov zakonite in pravilne, vendar izraža 
zaskrbljenost, ker je Sodišče znova 
opozorilo na črtanja in zamude pri 
postopkih javnih naročil, na ponavljajoče 
se zamude pri izvrševanju plačil in na 
precejšnje spremembe letnega delovnega
programa, ki so bile opravljene v teku 
leta; meni, da je bil odgovor agencije v 
zvezi s tem nejasen in neustrezen;

Or. nl

Predlog spremembe 2
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se vsakoletnemu 
proračunu priloži ustrezno poročilo o 
proračunskem presežku, prenesenem iz 
prejšnjih let, pri čemer se razloži, zakaj ta 
sredstva niso bila uporabljena ter na 
kakšen način in kdaj bodo uporabljena;

Or. it
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Predlog spremembe 3
Peter van Dalen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost, ker je Sodišče 
znova opozorilo na črtanja in zamude pri 
postopkih javnih naročil, ponavljajoče se 
zamude pri izvrševanju plačil in 
precejšnje spremembe letnega delovnega 
programa, ki so bile opravljene v teku 
leta; meni, da je bil odgovor agencije v 
zvezi s tem nejasen in neustrezen;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 4
Dominique Riquet

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je pomanjkanje 
centraliziranega sistema za evidentiranje 
prispelih faktur precej prispevalo k 
zamudam pri izvrševanju izplačil; 
pozdravlja zavezanost agencije k izvajanju 
centralne registracije od 1. septembra 
2010;

5. ugotavlja, da je pomanjkanje 
centraliziranega sistema za evidentiranje 
prispelih faktur precej prispevalo k 
zamudam pri izvrševanju izplačil; vseeno 
ugotavlja, da se je centralna registracija 
faktur začela 1. septembra 2010;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Dominique Riquet

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža obžalovanje, da je Sodišče 
ugotovilo pomanjkljivosti pri vodenju 
evidence osnovnih sredstev, vendar je 
seznanjen z zagotovilom agencije, da bo to 
odpravila v zaključnem računu za leto 
2010; meni, da je negotovost glede kraja, 
kjer se nahajajo osnovna sredstva, le še 
ena ponazoritev težav in dodatnih 
stroškov, ki nastajajo zaradi uporabe dveh 
sedežev;

6. izraža obžalovanje, da je Sodišče 
ugotovilo pomanjkljivosti pri vodenju 
evidence osnovnih sredstev, vendar je 
seznanjen z zagotovilom agencije, da bo to 
odpravila v zaključnem računu za leto 
2010;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Peter van Dalen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bi morali ob naslednjem 
pregledu pristojnosti agencije sprejeti 
odločitev, da bi morala Evropska agencija 
za železniški promet zaradi svojega 
učinkovitega delovanja in odgovorne 
uporabe sredstev, ki so ji na razpolago, 
imeti en sedež in en konferenčni center;

Or. nl

Predlog spremembe 7
Peter van Dalen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. kljub temu predlaga, da Parlament 
izvršnemu direktorju Evropske železniške 

8. predlaga, da Parlament izvršnemu 
direktorju Evropske železniške agencije 
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agencije podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2009.

podeli razrešnico glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2009 potem, ko bo direktor agencije na 
zadovoljiv način pojasnil, kako namerava 
odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je 
ugotovilo Sodišče.

Or. nl


