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2.5.2012 A7-0102/1 

Módosítás  1 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0102/2012 
Christofer Fjellner 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2010. évi mentesítése kapcsán 

2011/2225(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
28 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. aggályainak ad hangot a támogatási 

szakpolitikát végrehajtó személyzettel 

kapcsolatban tartósan fennálló problémák 

miatt; véleménye szerint késedelem nélkül 

foglalkozni kell azzal a problémával, hogy 

az EuropeAid Fejlesztési és 
Együttmőködési Fıigazgatóságon belül 

magas a fluktuáció, az uniós 

külképviseleteken pedig nincs elegendı 

megfelelı végzettségő személyzet; azon a 

véleményen van, hogy a Bizottságnak adott 

esetben együtt kell mőködnie az EKSZ-

szel, hogy biztosítsa az uniós 

külképviseleteken a megfelelı 

humánerıforrás-kapacitást a támogatások 

kezeléséhez; 

28. aggályainak ad hangot a támogatási 

szakpolitikát végrehajtó személyzettel 

kapcsolatban tartósan fennálló problémák 

miatt; véleménye szerint késedelem nélkül 

foglalkozni kell azzal a problémával, hogy 

a EuropeAid Fejlesztési és 
Együttmőködési Fıigazgatóságon belül 

magas a fluktuáció, az uniós 

külképviseleteken pedig nincs elegendı 

megfelelı végzettségő személyzet; azon a 

véleményen van, hogy a Bizottságnak adott 

esetben együtt kell mőködnie az EKSZ-

szel, hogy biztosítsa az uniós 

külképviseleteken a megfelelı 

humánerıforrás-kapacitást a támogatások 

kezeléséhez; 2012 végéig részletes 

jelentést vár a Bizottságtól az e 

hiányosságok orvoslása céljából tervezett 

és bevezetett intézkedésekrıl; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0102/2 

Módosítás  2 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0102/2012 
Christofer Fjellner 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2010. évi mentesítése kapcsán 

2011/2225(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
31 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre 

az 1/2005. sz. különjelentés ajánlásait, 

mivel a Bizottság által elfogadott 14 

ajánlás közül mindössze kettıt hajtottak 

maradéktalanul végre; 

31. sürgeti a Bizottságot, hogy további 

késedelmek nélkül hajtsa végre az 1/2005. 

sz. különjelentés ajánlásait, mivel a 

Bizottság által elfogadott 14 ajánlás közül 

mindeddig mindössze kettıt hajtottak 

maradéktalanul végre; teljes körő 

tájékoztatást vár a 12 fennmaradó ajánlás 

végrehajtása terén elért haladásról; 

Or. en 

 

 


