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Amendamentul 1
Petri Sarvamaa

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă/refuză să acorde 
directorului executiv al Biroului European 
de Sprijin pentru Azil descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Biroului 
aferent exercițiului financiar 2017;

1. refuză să acorde directorului 
executiv al Biroului European de Sprijin 
pentru Azil descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Biroului aferent 
exercițiului financiar 2017;

Or. en

Amendamentul 2
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază cât este de important să 
se acționeze responsabil în execuția 
bugetului Uniunii;

1. subliniază cât este de important să 
se acționeze responsabil și transparent în 
execuția bugetului Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 3
Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că, în conformitate cu 
raportul Curții de Conturi („Curtea”), 
cazurile în care plățile nu sunt conforme, în 
mod sistematic și semnificativ, cu 
Regulamentul financiar al EASO și cu alte 
norme și dispoziții aplicabile vizează în 

3. reamintește că, în conformitate cu 
raportul Curții de Conturi („Curtea”), 
cazurile în care plățile nu sunt conforme, în 
mod sistematic și semnificativ, cu 
Regulamentul financiar al EASO și cu alte 
norme și dispoziții aplicabile vizează în 
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special procedurile de achiziții publice și 
de recrutare subiacente plăților; regretă, de 
asemenea, că natura sistematică a cazurilor 
de neconformitate indică faptul că sistemul 
de control intern este inadecvat; regretă 
profund că volumul cumulat al erorilor 
referitoare la plăți neconforme se ridică la 
cel puțin 7,7 milioane EUR, ceea ce 
reprezintă 10,3 % din totalul plăților 
efectuate de Biroul European de Sprijin 
pentru Azil („Biroul”) în 2017;

special procedurile de achiziții publice și 
de recrutare subiacente plăților; regretă, de 
asemenea, că natura sistematică a cazurilor 
de neconformitate indică faptul că sistemul 
de control intern este inadecvat; regretă 
profund că volumul cumulat al erorilor 
referitoare la plăți neconforme se ridică la 
cel puțin 7,7 milioane EUR, ceea ce 
reprezintă 10,3 % din totalul plăților 
efectuate de Biroul European de Sprijin 
pentru Azil („Biroul”) în 2017, în 
condițiile în care plafonul acceptabil 
stabilit de CCE în acest domeniu este de 
2 %;

Or. en

Amendamentul 4
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută decizia Consiliului de 
administrație al EASO din 6 iunie 2018, cu 
efect imediat, de a demite din funcție 
directorul executiv; subliniază însă că 
bugetul pentru exercițiul financiar 2017 a 
fost executat sub supravegherea conducerii 
anterioare a EASO; pune în evidență faptul 
că acest raport se referă la procedura de 
descărcare de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2017; salută desemnarea unui 
director executiv interimar la 6 iunie 2018 
și numirea unui nou director executiv la 16 
iunie 2019;

5. salută decizia Consiliului de 
administrație al EASO din 6 iunie 2018, cu 
efect imediat, de a demite din funcție 
directorul executiv; subliniază însă că 
bugetul pentru exercițiul financiar 2017 a 
fost executat sub supravegherea conducerii 
anterioare a EASO; pune în evidență faptul 
că acest raport se referă la procedura de 
descărcare de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2017; salută desemnarea unui 
director executiv interimar la 6 iunie 2018 
și numirea unui nou director executiv la 16 
iunie 2019; ia act de angajamentul noului 
director executiv de a realiza reforme 
semnificative care să asigure o 
guvernanță solidă; apreciază mesajul 
pozitiv și intenția de a stabili o cooperare 
strânsă în viitor, astfel cum au fost 
exprimate de noul director executiv în 
cadrul audierii publice din 4 septembrie 
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2019;

Or. en

Amendamentul 5
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește decizia Parlamentului 
European din 24 octombrie 201817 prin 
care acesta a refuzat să acorde directorului 
executiv al EASO descărcarea de gestiune 
pentru exercițiul financiar 2016; 
reamintește că, la 26 martie 2019, 
Parlamentul European a hotărât să amâne 
decizia sa privind descărcarea de gestiune a 
EASO pentru exercițiul financiar 2017;

6. reamintește decizia motivată a 
Parlamentului European din 24 octombrie 
201817 prin care acesta a refuzat să acorde 
directorului executiv al EASO descărcarea 
de gestiune pentru exercițiul financiar 
2016; reamintește că, la 26 martie 2019, 
Parlamentul European a hotărât să amâne 
decizia sa privind descărcarea de gestiune a 
EASO pentru exercițiul financiar 2017;

_________________ _________________
17 JO L 331, 28.12.2018, p. 213. 17 JO L 331, 28.12.2018, p. 213.

Or. ro

Amendamentul 6
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura de 

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura de 
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guvernanță a Biroului, a restabili 
transparența și a consolida încrederea; 
sprijină Planul de acțiune privind 
guvernanța din 2019 al EASO; invită 
EASO să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

guvernanță a Biroului, a restabili 
transparența și a consolida încrederea; 
sprijină și apreciază măsurile prevăzute de 
Planul de acțiune privind guvernanța din 
2019 al EASO; invită EASO să informeze 
în mod periodic autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

Or. en

Amendamentul 7
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura de 
guvernanță a Biroului, a restabili 
transparența și a consolida încrederea; 
sprijină Planul de acțiune privind 
guvernanța din 2019 al EASO; invită 
EASO să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura de 
guvernanță a Biroului, a restabili 
transparența și a consolida încrederea; 
sprijină Planul de acțiune privind 
guvernanța din 2019 al EASO; invită 
EASO să raporteze în mod periodic și 
public către autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

Or. en

Amendamentul 8
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura de 
guvernanță a Biroului, a restabili 
transparența și a consolida încrederea; 
sprijină Planul de acțiune privind 
guvernanța din 2019 al EASO; invită 
EASO să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

7. salută raportul de monitorizare 
elaborat de EASO ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru 
exercițiul financiar 2017, în special 
măsurile corective adoptate de Consiliul de 
administrație al EASO, de directorul 
executiv interimar și de noul director 
executiv pentru a îmbunătăți structura și 
eficiența de guvernanță a Biroului, a 
restabili transparența și a consolida 
încrederea; sprijină Planul de acțiune 
privind guvernanța din 2019 al EASO; 
invită EASO să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
implementarea planului de acțiune;

Or. ro

Amendamentul 9
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște progresele înregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
sistemelor de control intern, inclusiv pentru 
controlul operațiunilor de achiziții și al 
cheltuielilor; sprijină observațiile Curții cu 
privire la necesitatea unor acțiuni corective 
suplimentare;

8. recunoaște eforturile depuse și 
apreciază progresele înregistrate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a sistemelor de 
control intern, inclusiv pentru controlul 
operațiunilor de achiziții și al cheltuielilor; 
sprijină decizia de a reduce și de a sista 
rapid externalizarea serviciilor de 
consiliere juridică prin instituirea unui 
serviciu juridic intern; sprijină 
observațiile Curții cu privire la necesitatea 
unor acțiuni corective suplimentare;

Or. en

Amendamentul 10
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Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de acțiunile corective puse în 
aplicare de EASO în ceea ce privește 
procedurile de achiziții, în special în 
privința plăților efectuate în cadrul 
procedurilor de achiziții neregulamentare, 
precum și de finalizarea unor noi proceduri 
deschise, pe care Curtea le-a auditat fără a 
prezenta observații;

9. ia act cu satisfacție de punerea în 
aplicare a două treimi dintre acțiunile 
corective de către EASO în ceea ce 
privește procedurile de achiziții, în special 
în privința plăților efectuate în cadrul 
procedurilor de achiziții neregulamentare, 
precum și de finalizarea unor noi proceduri 
deschise, pe care Curtea le-a auditat fără a 
prezenta observații;

Or. en

Amendamentul 11
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută planul de recrutare ambițios 
ce a fost pus în aplicare și impactul său 
pozitiv asupra ocupării posturilor de 
conducere și a altor posturi vacante; 
îndeamnă EASO să finalizeze în cel mai 
scurt timp procedurile de recrutare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 12
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10. salută planul de recrutare ambițios 
ce a fost pus în aplicare și impactul său 
pozitiv asupra ocupării posturilor de 
conducere și a altor posturi vacante; 
îndeamnă EASO să finalizeze în cel mai 
scurt timp procedurile de recrutare;

10. salută planul de recrutare ambițios 
ce a fost pus în aplicare și impactul său 
pozitiv asupra ocupării posturilor de 
conducere și a altor posturi vacante; ia act 
cu satisfacție de punerea în aplicare a 
unor noi măsuri având drept obiectiv 
prevenirea hărțuirii, realizarea de 
progrese în privința stării de bine a 
personalului și reducerea ratei de rotație 
a personalului; îndeamnă EASO să 
finalizeze în cel mai scurt timp procedurile 
de recrutare, în deplină conformitate cu 
procedurile juridice relevante, și să 
asigure o monitorizare periodică a 
rezultatelor obținute;

Or. en

Amendamentul 13
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută planul de recrutare ambițios 
ce a fost pus în aplicare și impactul său 
pozitiv asupra ocupării posturilor de 
conducere și a altor posturi vacante; 
îndeamnă EASO să finalizeze în cel mai 
scurt timp procedurile de recrutare;

10. salută planul de recrutare ambițios 
ce a fost pus în aplicare și impactul său 
pozitiv asupra ocupării posturilor de 
conducere și a altor posturi vacante; 
îndeamnă EASO să finalizeze în cel mai 
scurt timp procedurile de recrutare, care să 
se bazeze pe criterii de calitate, abilități și 
experiență a candidaților;

Or. ro

Amendamentul 14
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată cu satisfacție că 
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majoritatea membrilor Consiliului de 
administrație și-au publicat declarațiile de 
interese și CV-urile pe site-ul internet al 
EASO; invită membrii care nu au făcut 
încă acest lucru să își publice, cât mai 
curând posibil, declarațiile de interese și 
CV-urile; salută angajamentul noii 
conduceri de a preveni, a identifica și a 
aborda orice potențial caz de conflict de 
interese și de a crește gradul de 
sensibilizare privind aceste cazuri; invită 
EASO să elaboreze și să pună în aplicare, 
în acest sens, o strategie cuprinzătoare pe 
care să o prezinte în următorul Plan de 
acțiune privind guvernanța și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
rezultatele obținute; 

Or. en

Amendamentul 15
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Vlad-Marius 
Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. constată cu satisfacție că 
majoritatea membrilor Consiliului de 
administrație și-au publicat declarațiile de 
interese și CV-urile pe site-ul internet al 
EASO; salută angajamentul noii 
conduceri de a preveni, a identifica și a 
aborda orice potențial caz de conflict de 
interese și de a crește gradul de 
sensibilizare privind aceste cazuri; invită 
EASO să elaboreze și să pună în aplicare, 
în acest sens, o strategie cuprinzătoare pe 
care să o prezinte în următorul Plan de 
acțiune privind guvernanța și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
rezultatele obținute;
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Or. en

Amendamentul 16
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. ia act cu satisfacție de măsurile 
preconizate de noua conducere a EASO 
pentru a încuraja și a proteja avertizorii 
de integritate; reamintește că un mediu 
sigur pentru avertizorii de integritate este 
un element esențial pentru prevenirea, 
demascarea și combaterea neregulilor și a 
practicilor ilegale; se așteaptă ca 
adoptarea normelor și a orientărilor 
interne privind avertizarea în interes 
public și ușile turnante să aibă loc rapid și 
solicită EASO să raporteze în continuare 
cu privire la rezultatele obținute;

Or. en


