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2.5.2012 A7-0105/7 

Módosítás  7 
Monica Luisa Macovei 
a PPE 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 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. megjegyzi, hogy az ügynökség 2010. 
május 22. és 2010. október között öt 
hónapra zöldhomlokzatot helyezett 
épületére, amely 294 641 euróba került, és 
hogy a munkálatokat a fıvállalkozó 
Ramboll vállalat, valamint a Green 
Fortune végezte el; csodálkozásának ad 
hangot amiatt, hogy nem írtak ki 
nyilvános közbeszerzési pályázatot; 
részletes tájékoztatást vár az ügynökség 
igazgatójától a vállalatok kiválasztásának 
módjáról; az ügynökség igazgatójának 
2012. április 11-i levele alapján 
tudomásul veszi, hogy az említett 
költségeket a 2140. „Épületek 
berendezése” költségvetési sorból 
(180 872 euró) és a 3323. 
„Kommunikáció” költségvetési sorból 
(113 769 euró) fedezték; rámutat, hogy a 
2140. költségvetési soron rendelkezésre 
álló kötelezettségvállalási elıirányzatokat 
az ügynökség igazgatási osztálya 
vezetıjének véleményével szemben 85 000 
euróról 271 049 euróra emelték; 
megjegyzi továbbá, hogy az igazgatási 
osztály vezetıje 2010 májusában 
betegszabadságra ment, és posztját azóta 
ideiglenes osztályvezetı tölti be; az 
ügynökség igazgatójának 2012. április 30-
i levele alapján tudomásul veszi, hogy a 
2140. költségvetési sort a 2100. „Bérleti 
díjak” sorból átcsoportosított 180 872 
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euróval erısítették meg; emlékeztet arra, 
hogy az ügynökség 2009 decemberében 
fizette ki a 2010 elsı negyedévére 
vonatkozó bérleti díjat, ezáltal csökkentve 
a Bizottságnak visszafizetendı összeget; 
ezért kéri az ügynökséget, hogy adjon 
magyarázatot a mentesítésért felelıs 
hatóság számára azzal kapcsolatban, hogy 
miért vont el 180 872 eurót a bérleti 
díjakra vonatkozó költségvetési sorból, 
miközben a bérleti díj egy szerzıdésben 
rögzített fix összeg, valamint hogy 
szolgáljon információkkal és írásos 
bizonyítékkal a költségvetési 
átcsoportosításokkal kapcsolatos 
eljárásokról; elvárja, hogy az ügynökség 
2012. augusztus végéig hajtsa végre az 
összes kért intézkedést; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/8 

Módosítás  8 
Monica Luisa Macovei 
a PPE 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 
3 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3b. megállapítja, hogy az ügynökség 2012 
decemberében szolgáltatási 
keretszerzıdést kötött médiafigyelés 
végzésére 48 hónapra, összesen 250 000 
euró értékben, ami messze meghaladja az 
elmúlt években hasonló szolgáltatásokra 
fordított kiadásokat; megjegyzi, hogy e 
szerzıdés alapján az ügynökség évente 
62 500 eurót fog költeni médiafigyelésre, 
amirıl úgy véli, hogy túlságosan magas 
összeg, és ellentétben áll az adófizetık 
pénzével való hatékony gazdálkodás 
elvével; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/9 

Módosítás  9 
Monica Luisa Macovei 
a PPE 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 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. csodálkozásának ad hangot amiatt, 
hogy a 2010. november 5-én alapított 
Worldwatch Institute Europe 
székhelyeként az ügynökség székhelyét 
adta meg, és az ügynökség épületét bérleti 
díj fizetése nélkül sajátjaként használja, és 
ezáltal az uniós költségvetésbıl 
finanszírozott helyiségeket használ; 
sajnálja, hogy az igazgató 2012. április 
30-i levele csak az egyesült államokbeli 
Worldwatch Institute-ról tesz említést, az 
ügynökség épületét bérleti díj nélkül 
használó Worldwatch Institute Europe-ról 
viszont nem; megjegyzi továbbá, hogy a 
Worldwatch Institute Europe ügyvezetı 
igazgatója az ügynökség meghívott tudósa 
volt; felszólítja az ügynökséget, hogy 
2012. augusztus végéig szolgáljon ezzel 
kapcsolatban konkrét részletekkel és 
dokumentumokkal a mentesítésért felelıs 
hatóság számára, megjelölve többek 
között, hogy az ügynökségen belül ki adott 
engedélyt a fentiekre, hogy pontosan 
mikor hagyott fel a Worldwatch Institute 
Europe az ügynökség épületének 
használatával, valamint hogy az 
ügynökség említett meghívott tudósa által 
végzett kutatás a Worldwatch Institute 
Europe neve alatt vagy az ügynökség neve 
alatt jelent-e meg; 
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2.5.2012 A7-0105/10 

Módosítás  10 
Herczog Edit 
az S&D 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 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a kritikai észrevételekre és kérésekre 
adandó lényegi válaszokra és lépésekre 
várva elhalasztja az ügynökség 
mentesítését; 

törölve 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/11 

Módosítás  11 
Herczog Edit 
az S&D 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 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. sajnálja, hogy a Számvevıszék nem 
tekintette elegendıen magasnak az 
ügynökség által átvitt és törölt 
elıirányzatok mértékét ahhoz, hogy 
említést tegyen róluk az ügynökség 2010-
es pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójáról szóló jelentésében; 

törölve 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0105/12 

Módosítás  12 
Bart Staes 
a Verts/ALE 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 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. tudomásul veszi az ügynökség azon 
nyilatkozatát, amely szerint a 
Számvevıszék 2011 októberében 
ellenırizte az étkeztetési, takarítási és 
biztonsági szolgáltatásokkal, valamint a 
berendezéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásokat; felhívja az ügynökséget, hogy 
2012. szeptember végéig tárja a 
mentesítésért felelıs hatóság elé ezen 
ellenırzés eredményét, valamint az arra 
adott válaszát és megtett intézkedéseit; 

Or. en 

 
 


