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2.5.2012 A7-0103/9 

Изменение  9 

Monica Luisa Macovei 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че все още се 

очаква специалният доклад на Сметната 

палата относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите на Съюза, 

който беше планиран да се публикува 

до края на 2011 г.; като има предвид, че 

писмото, получено от Сметната палата 

на 15 февруари 2012 г., предвиждаше 

обобщен документ с извадка от данни за 

разходите за управление на агенциите, 

финансовото им управление и 

оперативната им ефективност за 

периода 2008 - 2010 г., 

З. като има предвид, че специалният 

доклад на Сметната палата относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите на Съюза беше планиран да 

се публикува до края на 2011 г.; като 

има предвид, че писмото, получено от 

Сметната палата на 15 февруари 2012 г., 

предвиждаше обобщен документ с 

извадка от данни за разходите за 

управление на агенциите, финансовото 

им управление и оперативната им 

ефективност за периода 2008—2010 г.; 

като има предвид, че Сметната 

палата информира органа по 

освобождаване от отговорност с 

писмо от 18 април 2012 г., че не 

възнамерява да изготви специален 

доклад относно сравнителния анализ 

на разходите на агенциите на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/10 

Изменение  10 

Monica Luisa Macovei 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 

 

Предложение за резолюция Изменение 

84. изразява загриженост за това, че 

въпреки че Сметната палата предостави 

информация в своята годишна работна 

програма за 2011 г. и въпреки 

настойчивите искания на Европейския 

парламент, специалният доклад относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите все още не е представен; 

признава усилията на Сметната палата 

да предостави на Парламента 

информация за сравнителния анализ на 

разходите на агенциите; все пак 

изразява своето учудване, че на 

15 февруари 2012 г. председателят на 

Сметната палата изпрати писмо с 

приложение до председателя на 

Парламента, в което се посочва основно, 

че приложението i) не е специалният 

доклад относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите, ii) не е от 

публичен характер и iii) би могло да се 

използва за процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

2011 г., въпреки че данните в 

приложението обхващат периода 2008—

2010 г.; настоятелно призовава 

Сметната палата да положи повече 

усилия, за да предостави на 

Парламента и на обществеността 

84. изразява загриженост за това, че 

въпреки че Сметната палата предостави 

информация в своята годишна работна 

програма за 2011 г. и въпреки 

настойчивите искания на Европейския 

парламент, специалният доклад относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите не е представен; признава 

усилията на Сметната палата да 

предостави на Парламента информация 

за сравнителния анализ на разходите на 

агенциите; все пак изразява своето 

учудване, че на 15 февруари 2012 г. 

председателят на Сметната палата 

изпрати писмо с приложение до 

председателя на Парламента, в което се 

посочва основно, че приложението i) не 

е специалният доклад относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите, ii) не е от публичен характер 

и iii) би могло да се използва за 

процедурата по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за 2011 г., въпреки че 

данните в приложението обхващат 

периода 2008—2010 г.; изразява 

съжаление, че Сметната палата не 

възнамерява да изготви специален 

доклад относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите, както беше 
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специален доклад относно сравнителния 

анализ на разходите на агенциите в 

съответствие с професионалните 

стандарти за одит; 

посочено в писмото на Палатата до 

органа по освобождаване от 

отговорност от 18 април 2012 г.; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/11 

Изменение  11 

Frank Vanhecke 

от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 94 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– сливане на по-малки агенции с 

дейност в областта на изследванията, за 

да се реализират икономии и да се 

преустанови и/или избегне 

припокриването на цели, както и за да 

се предотвратят допълнителни разходи 

за бюджета на Съюза, 

– сливане или закриване на по-малки 

агенции с дейност в областта на 

изследванията, за да се реализират 

икономии и да се преустанови и/или 

избегне припокриването на цели, както 

и за да се предотвратят допълнителни 

разходи за бюджета на Съюза, 

 

Or. en 

 

 

 


