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Poprawka  9 

Monica Luisa Macovei 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Punkt H preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, Ŝe wciąŜ prowadzone 

są prace nad specjalnym sprawozdaniem 

Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

analizy kosztów agencji Unii Europejskiej, 

którego przedstawienie planowano na 

okres do końca 2011 r., oraz mając na 

uwadze, Ŝe w dniu 15 lutego 2012 r. do 

Trybunału Obrachunkowego wpłynęło 

pismo zawierające dokument 

podsumowujący z wypisami danych z lat 

2008–2010 na temat kosztów zarządzania 

agencjami, zarządzania finansowego i 

skuteczności operacyjnej; 

H. mając na uwadze, Ŝe przedstawienie 

specjalnego sprawozdania Trybunału 

Obrachunkowego w sprawie analizy 

kosztów agencji Unii Europejskiej 

planowano na okres do końca 2011 r., oraz 

mając na uwadze, Ŝe w dniu 15 lutego 

2012 r. do Trybunału Obrachunkowego 

wpłynęło pismo zawierające dokument 

podsumowujący z wyciągami danych z lat 

2008–2010 na temat kosztów zarządzania 

agencjami, zarządzania finansowego i 

skuteczności operacyjnej; mając na 

uwadze, Ŝe w piśmie z dnia 18 kwietnia 

2012 r. Trybunał Obrachunkowy 

poinformował organ udzielający 

absolutorium, Ŝe nie zamierza sporządzić 

specjalnego sprawozdania w sprawie 

analizy kosztów agencji Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/10 

Poprawka  10 

Monica Luisa Macovei 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. obawia się, Ŝe pomimo informacji 

przedłoŜonych przez Trybunał 

Obrachunkowy w jego rocznym programie 

prac na 2011 r. oraz ponawianych 

wniosków Parlamentu sprawozdanie 

specjalne dotyczące analizy kosztów 

agencji nie zostało dotychczas 

przedstawione; stwierdza, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy podejmował wysiłki w celu 

udzielenia Parlamentowi informacji na 

temat analizy kosztów agencji; jest jednak 

zaskoczony tym, Ŝe w dniu 15 lutego 2012 

r. przewodniczący Trybunału 

Obrachunkowego przesłał do 

przewodniczącego Parlamentu pismo wraz 

z załącznikiem, w którym to piśmie 

zasadniczo stwierdził, Ŝe załącznik ten (i) 

nie jest sprawozdaniem specjalnym 

w sprawie analizy kosztów agencji, (ii) ma 

charakter niepubliczny oraz (iii) nadaje się 

do wykorzystania na potrzeby udzielenia 

absolutorium za 2011 r., mimo Ŝe dane 

zawarte w załączniku obejmują lata 2008–

2010; wzywa Trybunał Obrachunkowy do 

wzmoŜenia prac zmierzających do 

przedstawienia Parlamentowi i opinii 

publicznej specjalnego sprawozdania w 

sprawie analizy kosztów agencji zgodnie z 

profesjonalnymi standardami kontroli; 

84. jest zaniepokojony faktem, Ŝe pomimo 

informacji przedłoŜonych przez Trybunał 

Obrachunkowy w jego rocznym programie 

prac na 2011 r. oraz ponawianych 

wniosków Parlamentu sprawozdanie 

specjalne dotyczące analizy kosztów 

agencji nie zostało przedstawione; 

stwierdza, Ŝe Trybunał Obrachunkowy 

podejmował wysiłki w celu udzielenia 

Parlamentowi informacji na temat analizy 

kosztów agencji; jest jednak zaskoczony 

tym, Ŝe w dniu 15 lutego 2012 r. 

przewodniczący Trybunału 

Obrachunkowego przesłał do 

przewodniczącego Parlamentu pismo wraz 

z załącznikiem, w którym to piśmie 

zasadniczo stwierdził, Ŝe załącznik ten (i) 

nie jest sprawozdaniem specjalnym 

w sprawie analizy kosztów agencji, (ii) ma 

charakter niepubliczny oraz (iii) nadaje się 

do wykorzystania na potrzeby udzielenia 

absolutorium za 2011 r., mimo Ŝe dane 

zawarte w załączniku obejmują lata 2008–

2010; wyraŜa ubolewanie, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy nie zamierza sporządzić 

specjalnego sprawozdania w sprawie 

analizy kosztów agencji, jak stwierdzono w 

piśmie Trybunału skierowanym do 

organu udzielającego absolutorium w 

dniu 18 kwietnia 2012 r.; 
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Poprawka  11 

Frank Vanhecke 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 94 – tiret pierwsze 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– połączenie mniejszych agencji oraz 

agencji badawczych w celu uzyskania 

oszczędności oraz uniknięcia nakładania 

się na siebie celów oraz zapobieŜenia 

dalszemu wydatkowaniu budŜetu Unii; 

– połączenie lub zamykanie mniejszych 

agencji oraz agencji badawczych w 

dąŜeniu do uzyskania oszczędności, 

uniknięcia nakładania się na siebie celów 

oraz zapobieŜenia dalszemu wydatkowaniu 

budŜetu Unii; 

 

Or. en 

 

 


