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2.5.2012 A7-0103/22 

Poprawka  22 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. nalega, aby za pośrednictwem swoich 

stron internetowych agencje przedłoŜyły 

informacje niezbędne do zapewnienia 

przejrzystości, w szczególności 

przejrzystości finansowej; przede 

wszystkim nalega, aby agencje 

udostępniły na swoich stronach 

internetowych wykaz wszystkich 

zamówień udzielonych w ostatnich trzech 

latach, wykaz członków ich zarządów wraz 

z oświadczeniem o ewentualnym 

konflikcie interesów oraz wykaz 

wszystkich przedsiębiorstw, które zawarły 

umowy PPP lub które mają inne 

powiązania handlowe z agencjami; wzywa 

Komisję do kontynuowania działań 

zmierzających do pełnego udostępnienia 

tych informacji oraz objęcia ich systemem 

przejrzystości finansowej; 

49. wzywa, aby za pośrednictwem swoich 

stron internetowych agencje przedłoŜyły 

informacje niezbędne do zapewnienia 

przejrzystości, w szczególności 

przejrzystości finansowej; przede 

wszystkim oczekuje, Ŝe agencje udostępnią 

na swoich stronach internetowych wykaz 

członków ich zarządów wraz 

z oświadczeniem o ewentualnym 

konflikcie interesów; wzywa Komisję do 

kontynuowania działań zmierzających do 

pełnego udostępnienia tych informacji oraz 

objęcia ich systemem przejrzystości 

finansowej; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/23 

Poprawka  23 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. przypomina, Ŝe konflikty interesów są 

przyczyną korupcji, naduŜyć, 

niewłaściwego zarządzania funduszami i 

kadrami, faworyzowania i wywierają 

szkodliwy wpływ na bezstronność decyzji i 

jakość prac oraz umniejszają zaufanie 

obywateli do instytucji unijnych, w tym 

agencji; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/24 

Poprawka  24 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. nalega, aby agencje przyjęły niezbędne 

środki poprawienia zgodności z prawem, 

przejrzystości i bezstronności procesów 

naboru; zwraca uwagę na występujące w 

wielu agencjach uchybienia podczas 

procedur naboru pracowników, które 

naraŜają na szwank przejrzystość tych 

procedur lub naruszają zasadę równego 

traktowania w zakresie stosowania 

kryteriów kwalifikujących; zauwaŜa w 

szczególności, Ŝe Trybunał Obrachunkowy 

wielokrotnie informował o następujących 

uchybieniach: 

65. nalega, aby agencje przyjęły niezbędne 

środki poprawienia przejrzystości i 

bezstronności procesów naboru; zwraca 

uwagę na występujące w wielu agencjach 

uchybienia podczas procedur naboru 

pracowników, które naraŜają na szwank 

przejrzystość tych procedur lub naruszają 

zasadę równego traktowania w zakresie 

stosowania kryteriów kwalifikujących; 

zauwaŜa w szczególności, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy wielokrotnie informował o 

następujących uchybieniach: 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/25 

Poprawka  25 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. uwaŜa, Ŝe kaŜdego roku ma miejsce 

wymiana pracowników, w tym 

dyrektorów, między agencjami; wzywa 

Komisję do przedłoŜenia Parlamentowi 

wykazu wszystkich członków personelu, w 

tym dyrektorów oraz osób zajmujących 

stanowiska kierownicze, które zmieniły 

miejsce pracy w jednej agencji na inną 

agencję lub inną instytucję unijną 

przynajmniej od 2008 r.; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/26 

Poprawka  26 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. wzywa Komisję do przedłoŜenia 

Parlamentowi szczegółowego wykazu 

kryteriów stosowanych w celu 

zapewnienia niezaleŜności, niezawisłości i 

odpowiednich kwalifikacji personelu 

pochodzącego z naboru, w tym kryteriów 

mających na celu zakończenie lub 

zapobieganie konfliktom interesów oraz 

stosowanie odstraszających kar za 

ujawnione nieprawidłowości; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/27 

Poprawka  27 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Nagłówek przed ustępem 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Elastyczne godziny pracy – urlop skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/28 

Poprawka  28 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. wzywa wszystkie agencje do 

poinformowania właściwego organu 

udzielającego absolutorium o liczbie dni 

urlopu przyznanych dla kaŜdej kategorii 

w ramach programów ruchomego czasu 

pracy i urlopów wyrównawczych w 2010 

r.; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/29 

Poprawka  29 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. zauwaŜa, Ŝe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami agencje nie mają jako takiego 

obowiązku udostępniania sprawozdań IAS 

Komisji Kontroli BudŜetowej; uznaje to za 

wadę przepisów; uwaŜa za konieczne, aby 

sprawozdania audytora wewnętrznego były 

udostępniane członkom Komisji Kontroli 

BudŜetowej, ewentualnie w warunkach 

ograniczonego dostępu; wzywa 

współprawodawców do wprowadzenia w 

bieŜących negocjacjach poprawek do 

rozporządzeń finansowych, tak aby 

audytor wewnętrzny miał obowiązek 

przekazywać sprawozdania organowi 

udzielającemu absolutorium za 

pośrednictwem sekretariatu Komisji 

Kontroli BudŜetowej; 

73. zauwaŜa, Ŝe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami agencje nie mają jako takiego 

obowiązku udostępniania sprawozdań IAS 

Komisji Kontroli BudŜetowej; uwaŜa za 

konieczne, aby sprawozdania audytora 

wewnętrznego były udostępniane 

właściwym członkom Komisji Kontroli 

BudŜetowej oraz członkom komisji 

przedmiotowo właściwej zajmującej się 

procedurą udzielania absolutorium za 

dany rok, w warunkach ograniczonego 

dostępu; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/30 

Poprawka  30 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. zwraca uwagę, Ŝe zarówno IAS, jak 

i Trybunał Obrachunkowy wydają 

agencjom zalecenia dotyczące usunięcia 

ich niedociągnięć; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki obydwu instytucji 

audytowych zmierzające do udzielania 

agencjom przydatnych porad w sprawie 

moŜliwości usunięcia ich niedociągnięć; 

stanowczo przypomina agencjom, Ŝe 

powinny powaŜnie potraktować wydane 

zalecenia oraz powinny podjąć działania 

niezbędne w celu usunięcia ich 

niedociągnięć; domaga się, by IAS 

informowała organ władzy budŜetowej 

o niedociągnięciach wykrytych 

w sprawozdaniach sporządzonych przez 

dyrektorów agencji zgodnie z art. 72 ust. 5 

rozporządzenia (WE, Euratom) nr 

2343/2002 oraz do jawnego 

opublikowania zaleceń wydanych 

agencjom w celu zagwarantowania 

interesu publicznego, a w związku z tym 

równieŜ skuteczności ich zadań 

audytowych; 

76. zwraca uwagę, Ŝe zarówno IAS, jak 

i Trybunał Obrachunkowy wydają 

agencjom zalecenia dotyczące usunięcia 

ich niedociągnięć; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki obydwu instytucji 

audytowych zmierzające do udzielania 

agencjom przydatnych porad w sprawie 

moŜliwości usunięcia ich niedociągnięć; 

stanowczo przypomina agencjom, Ŝe 

powinny powaŜnie potraktować wydane 

zalecenia oraz powinny podjąć działania 

niezbędne w celu usunięcia ich 

niedociągnięć; domaga się, by IAS 

informowała organ władzy budŜetowej o 

niedociągnięciach wykrytych w 

sprawozdaniach sporządzonych przez 

dyrektorów agencji zgodnie z art. 72 ust. 5 

rozporządzenia (WE, Euratom) nr 

2343/2002; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/31 

Poprawka  31 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. zwraca się do Trybunału 

Obrachunkowego o stworzenie, na 

podstawie istotnych danych 

zgromadzonych podczas audytu, 

publicznej bazy danych w łatwo 

dostępnym formacie (np. w plikach Excel 

lub CSV), obejmującej między innymi: 

skreślony 

– zobowiązania budŜetowe podjęte w ciągu 

trzech ostatnich miesięcy roku; 

 

– przeniesione wydatki w odniesieniu do 

budŜetu agencji; 

 

– rozbieŜności między szacowanymi (ex 

ante) i faktycznymi (ex post) 

przeniesionymi wydatkami; 

 

– średni zapas środków pienięŜnych 

w skali miesiąca; 

 

– wydatki anulowane w odniesieniu do 

średnich zapasów środków pienięŜnych 

w skali roku; 

 

– zyski z oprocentowania względem 

średnich zapasów środków pienięŜnych 

agencji; 

 

– średnie zapasy środków pienięŜnych 

w odniesieniu do średnich wydatków 

w skali dnia; 

 

– liczbę unikatowych uŜytkowników 

strony internetowej agencji oraz 
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publikacje/komunikaty prasowe 

opublikowane przez agencje 

w odniesieniu do środków przydzielonych 

na stosunki publiczne; 

w związku z tym apeluje do agencji 

o terminowe dostarczanie Trybunałowi 

Obrachunkowemu niezbędnych danych 

i oszacowań; 

 

Or. en 

 

 

 


