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2.5.2012 A7-0103/22 

Изменение  22 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. настоятелно призовава агенциите 

да предоставят чрез своите интернет 

страници информацията, необходима за 

гарантирането на прозрачност, и по-

специално финансова прозрачност; в 

частност настоятелно призовава 

агенциите да публикуват на своите 

интернет страници списък на всички 

договори, сключени през последните 

три години, както и списък на 

членовете на техните управителни 

съвети, придружен от техните 

декларации за интереси, и списък на 

всички предприятия, които са страна 

по договори за ПЧП или които са в 

други търговски отношения с 

агенциите; призовава Комисията да 

продължи да полага усилия за 

осигуряването на пълен достъп до тази 

информация и да я включи в своята 

система за финансова прозрачност; 

49. призовава агенциите да предоставят 

чрез своите интернет страници 

информацията, необходима за 

гарантирането на прозрачност, и по-

специално финансова прозрачност; в 

частност изисква агенциите да 

публикуват на своите интернет 

страници списък на членовете на 

техните управителни съвети, придружен 

от техните декларации за интереси; 

призовава Комисията да продължи да 

полага усилия за осигуряването на 

пълен достъп до тази информация и да я 

включи в своята система за финансова 

прозрачност; 

Or. en 
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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 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. припомня, че конфликтите на 

интереси пораждат корупция, 

измами, лошо управление на 

паричните средства и човешките 

ресурси, фаворизиране на определени 

лица и оказват отрицателно влияние 

върху безпристрастността на 

решенията и качеството на работа, 

както и че подкопават доверието на 

гражданите на Съюза в европейските 

институции, в това число и 

агенциите; 

заличава се 

Or. en 
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Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 65 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. настоятелно призовава агенциите да 

предприемат необходимите мерки за 

увеличаване на законността, 

прозрачността и обективността на 

своите процедури за набиране на 

персонал; отбелязва факта, че отново в 

редица агенции са налице недостатъци в 

процедурите за подбор на персонал, 

които излагат на риск прозрачността на 

тези процедури и/или нарушават 

принципа на еднакво третиране при 

прилагането на критериите за 

допустимост; отбелязва по-специално, 

че Сметната палата многократно 

констатира следните пропуски: 

65. настоятелно призовава агенциите да 

предприемат необходимите мерки за 

увеличаване на прозрачността и 

обективността на своите процедури за 

набиране на персонал; отбелязва факта, 

че отново в редица агенции са налице 

недостатъци в процедурите за подбор на 

персонал, които излагат на риск 

прозрачността на тези процедури и/или 

нарушават принципа на еднакво 

третиране при прилагането на 

критериите за допустимост; отбелязва 

по-специално, че Сметната палата 

многократно констатира следните 

пропуски: 

Or. en 
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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 67 

 

Предложение за резолюция Изменение 

67. счита, че всяка година има 

служители, в това число и 

директори, които заемат длъжности 

в агенциите на ротационен принцип; 

призовава Комисията да предостави 

на Парламента таблица с всички 

служители, и по-специално 

директорите и лицата на ръководни 

длъжности, които са сменили 

работното си място от една агенция 

в друга или в друга институция на 

Съюза, най-малкото от 2008 г. 

нататък; 

заличава се 

Or. en 
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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 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. призовава Комисията да 

представи на Парламента подробна 

таблица с критериите, прилагани за 

гарантиране на независимостта, 

безпристрастността и подходящата 

квалификация на наетия персонал, в 

това число критериите, насочени към 

отстраняване или предотвратяване 

на конфликт на интереси, както и да 

прилага възпиращи санкции при 

установяването на нередност; 

заличава се 

Or. en 
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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 

Заглавие преди параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Гъвкаво работно време — отпуск заличава се 

Or. en 
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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 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. призовава всички агенции да 

информират съответния орган по 

освобождаване от отговорност 

относно броя на дните отпуск, които 

са разрешени за всяка професионална 

степен съгласно гъвкавото работно 

време и компенсаторните схеми за 

отпуск през 2010 г.; 

заличава се 

Or. en 
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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 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. отбелязва, че по силата на 

действащото законодателство агенциите 

не са задължени като цяло да предават 

докладите на службата за вътрешен 

одит на комисията по бюджетен 

контрол; счита, че това е пропуск в 

законодателството; счита, че 

докладите на вътрешния одитор следва 

да се предоставят на разположение на 

членовете на комисията по бюджетен 

контрол, при евентуално ограничаване 

на достъпа; настоятелно призовава 

съзаконодателите да изменят 

Финансовия регламент при 

провеждането на настоящите 

преговори, с цел от вътрешния 

одитор да се изисква да предава 

своите доклади на органа по 

освобождаване от отговорност чрез 

секретариата на комисията по 

бюджетен контрол; 

73. отбелязва, че по силата на 

действащото законодателство агенциите 

не са задължени като цяло да предават 

докладите на службата за вътрешен 

одит на комисията по бюджетен 

контрол; счита, че докладите на 

вътрешния одитор следва да се 

предоставят на разположение на 

съответните членове на комисията по 

бюджетен контрол, както и на 

членовете на компетентната 

комисия, отговаряща за процедурата 

по освобождаване от отговорност за 

въпросната година, като им се 

осигури ограничен достъп; 

Or. en 
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Изменение  30 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. отбелязва, че службата за вътрешен 

одит и Сметната палата дават препоръки 

на агенциите за отстраняване на техните 

недостатъци; приветства усилието и на 

двете одитни институции да 

предоставят полезни съвети на 

агенциите, така че те да могат да 

отстранят своите недостатъци; 

настоятелно припомня на агенциите да 

вземат препоръките на сериозно и да 

предприемат необходимите мерки, за да 

отстранят своите недостатъци; изисква 

от службата за вътрешен одит да 

информира бюджетния орган относно 

недостатъците в докладите, изготвени 

от директорите на агенциите съгласно 

член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 2343/2002 и да публикуват 

открито препоръките, дадени на 

агенциите, за да се гарантира 

публичният интерес и съответно 

ефективността на техните одитни 

задължения; 

76. отбелязва, че службата за вътрешен 

одит и Сметната палата дават препоръки 

на агенциите за отстраняване на техните 

недостатъци; приветства усилието и на 

двете одитни институции да 

предоставят полезни съвети на 

агенциите, така че те да могат да 

отстранят своите недостатъци; 

настоятелно припомня на агенциите да 

вземат препоръките на сериозно и да 

предприемат необходимите мерки, за да 

отстранят своите недостатъци; изисква 

от службата за вътрешен одит да 

информира бюджетния орган относно 

недостатъците в докладите, изготвени 

от директорите на агенциите съгласно 

член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 2343/2002; 

Or. en 
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от името на групата S&D 

 

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 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. изисква от Сметната палата, 

след натрупване на съответните 

данни в процеса на одит, да 

предостави публична база данни, 

включваща, наред с другото, следната 

информация в лесно достъпен 

формат (например Excel файлове 

и/или CSV файлове): 

заличава се 

– бюджетните задължения, поети 

през последните три месеца от 

годината, 

 

– пренесените бюджетни кредити 

във връзка с бюджета на агенциите, 

 

– несъответствието между оценения 

(предварително) и действителния 

(последващ) пренос на бюджетни 

кредити на агенциите, 

 

– средно равнище на парични 

наличности на месец, 

 

– освободени бюджетни кредити във 

връзка със средното равнище на 

парични наличности през годината, 

 

– доходи от лихви във връзка със 

средното равнище на парични 

наличности на агенциите, 
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– средно равнище на парични 

наличности във връзка със средните 

разходи на ден, 

 

– индивидуалните потребители на 

интернет страницата на агенциите 

и публикациите/съобщенията за 

пресата, направени от агенциите във 

връзка с ресурсите, заделени за връзки 

с обществеността; 

 

следователно настоятелно призовава 

агенциите да предоставят 

своевременно необходимите данни и 

оценки на Сметната палата; 

 

Or. en 

 

 

 

 

 


