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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.5.2012 A7-0105/1 

Módosítás  1 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. megjegyzi, hogy az ügynökség 
ügyvezetı igazgatója 2010 júniusától 2011 
áprilisáig a helyszíni tudományos kutatás 
és oktatás terén embereket megmozgató 
Earthwatch nemzetközi környezetvédelmi 
jótékonysági szervezet vagyonkezelıje és 
nemzetközi tanácsadó bizottságának tagja, 
valamint értesülések szerint a Worldwatch 

Europe európai tanácsadó bizottságának 

is tagja volt; tudomásul veszi, hogy az 
ügyvezetı igazgató – nyilatkozata 
értelmében – a Számvevıszék elnökének a 

lehetséges összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos tanácsa nyomán 2011 
áprilisában lemondott az Earthwatchban 
betöltött tisztségeirıl; 

13. megjegyzi, hogy az ügynökség 
ügyvezetı igazgatója 2010 júniusától 2011 
áprilisáig a helyszíni tudományos kutatás 
és oktatás terén embereket megmozgató 
Earthwatch nemzetközi környezetvédelmi 
jótékonysági szervezet vagyonkezelıje és 
nemzetközi tanácsadó bizottságának tagja 
volt; tudomásul veszi, hogy az ügyvezetı 
igazgató – nyilatkozata értelmében – a 
Számvevıszék elnökének az esetleges 
összeférhetetlenség felmerülésének 

lehetıségével kapcsolatos tanácsa nyomán 
2011 áprilisában lemondott az 
Earthwatchban betöltött tisztségeirıl; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/2 

Módosítás  2 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. súlyos aggályának ad hangot amiatt, 

hogy 2010-ben – amikor az ügyvezetı 

igazgató még közvetlenül érintett volt az 

Earthwatchban – az ügynökség 

személyzetének 29 tagja, köztük az 

ügyvezetı igazgató 10 napig terjedı 

kutatóútra ment az Earthwatch által 

vezetett, biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos, a karibi, illetve a földközi-

tengeri térségben végzett különféle 

projektek keretében, és hogy az ügynökség 

– az ügyvezetı igazgató állítása szerint – 

összesen 33 791,28 eurót fizetett a nem 

kormányzati szervezetnek; 

törölve 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/3 

Módosítás  3 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. felszólítja az ügynökséget, hogy az 
összeférhetetlenségek megelızésével és 
felszámolásával kapcsolatos fokozott 
átláthatóság elımozdítása érdekében 
haladéktalanul fogadjon el cselekvési 

tervet, valamint 2012. június 30-ig tegye 

közzé weboldalán az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat, illetve – amennyiben azok 

nem állnak rendelkezésre – a vezetı 
beosztású személyzet, a tudományos 
bizottság tagjai, a szakértık és az 
igazgatótanácsi tagok önéletrajzát, 
megjelölve legalább a képzettségüket és a 
szakmai hátterüket; véleménye szerint ezek 
az intézkedések lehetıvé tennék a 
mentesítésért felelıs hatóság és a 
nyilvánosság számára a képzettségek 
nyomon követését és a lehetséges 
összeférhetetlenségek megelızését; 

17. tudomásul veszi, hogy az ügynökség az 
összeférhetetlenségek megelızésével és 
felszámolásával kapcsolatos fokozott 
átláthatóság elımozdítása érdekében 
közzétette a vezetı beosztású személyzet 
önéletrajzát, a tudományos bizottság 
tagjainak önéletrajzát és 

összeférhetetlenségi nyilatkozatát, 
valamint a szakértık és az igazgatótanácsi 
tagok önéletrajzát, megjelölve legalább a 
képzettségüket és a szakmai hátterüket; 
véleménye szerint ezek az intézkedések 
lehetıvé tennék a mentesítésért felelıs 
hatóság és a nyilvánosság számára a 
képzettségek nyomon követését és a 
lehetséges összeférhetetlenségek 
megelızését; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/4 

Módosítás  4 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
22 bekezdés – bevezetı rész 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. felszólítja az ügynökséget, hogy 
részletesen tájékoztassa a költségvetési 
hatóságot, különösen a költségvetés 
ellenırzéséért felelıs hatóságot az 
alábbiakról: 

22. üdvözli, hogy az ügynökség részletesen 
tájékoztatta a költségvetési hatóságot, 
különösen a költségvetés ellenırzéséért 
felelıs hatóságot az alábbiakról: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
2.5.2012 A7-0105/5 

Módosítás  5 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. ezzel összefüggésben felszólítja az 

ügynökséget, hogy: 
26. elismeri az ügynökség által az 

alábbiak tekintetében végzett munkát: 

- mozdítsa elı a projektek tervezésével és 
az elırehaladás nyomon követésével 
kapcsolatos objektív és mérhetı mutatókra 
irányuló iránymutatások elkészítését; 

- a projektek tervezésével és az 
elırehaladás nyomon követésével 
kapcsolatos objektív és mérhetı mutatókra 
irányuló iránymutatások elkészítésének 

elımozdítása; 

- különítsen el elıirányzatokat a 
projektekre; 

- elıirányzatok elkülönítése a projektekre; 

- mozdítsa elı a hatékonyabb 
projektirányítást és az irányítási terv 
rendszerébe érkezı új adatok 

ellenırzésének és hitelesítésének 

eljárásait; 

- a hatékonyabb projektirányítás és az 
irányítási terv rendszerébe érkezı új 
adatokat érintı ellenırzési és hitelesítési 

eljárások elımozdítása; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/6 

Módosítás  6 
Gerben-Jan Gerbrandy 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0105/2012 
Monica Luisa Macovei 
2010. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
COM(2011)0473 – C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés – bevezetı rész 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. emellett felhívja az ügynökséget, hogy 
haladéktalanul fogadjon el intézkedéseket 
a Belsı Ellenırzési Szolgálat által a 
minıségirányítással és a 
támogatáskezeléssel kapcsolatos korábbi 
ellenırzései során feltárt hiányosságok 
kezelése érdekében, az alábbiak céljából: 

27. üdvözli, hogy az ügynökség 
intézkedéseket fogadott el a Belsı 
Ellenırzési Szolgálat által a 
minıségirányítással és a 
támogatáskezeléssel kapcsolatos korábbi 
ellenırzései során feltárt hiányosságok 
kezelése érdekében, az alábbiak céljából: 

Or. en 

 
 


