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Amendamentul 1
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 2018 
/ își amână decizia de a acorda 
directorului executiv al Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2018;

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

Or. en

Amendamentul 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 2018 
/ își amână decizia de a acorda 
directorului executiv al Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2018;

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

Or. en

Amendamentul 3
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh
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Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 2018 
/ își amână decizia de a acorda 
directorului executiv al Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2018;

1. acordă directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

Or. en

Amendamentul 4
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii pentru 
exercițiul financiar 2018 / amână 
închiderea conturilor Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii pentru exercițiul 
financiar 2018;

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii pentru 
exercițiul financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 5
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
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în Materie de Aplicare a Legii pentru 
exercițiul financiar 2018 / amână 
închiderea conturilor Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii pentru exercițiul 
financiar 2018;

în Materie de Aplicare a Legii pentru 
exercițiul financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 6
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată cu satisfacție că Agenția 
și-a îndeplinit cu succes mandatul pe 
parcursul anului 2018 și că, în unele 
cazuri, și-a depășit obiectivele stabilite în 
programul său de lucru pentru 2018;

Or. en

Amendamentul 7
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de faptul că, în 2018, 
Agenția a realizat o evaluare-pilot a UE a 
nevoilor strategice în materie de formare 
(EU-ENSF) și că peste 87 % din 
programele de formare rezidențiale și 
online ale Agenției (activități rezidențiale, 
seminare online, cursuri online) au 
acoperit lacunele în materie de capacități 
în ceea ce privește amenințările critice la 
adresa securității care decurg din Agenda 
europeană privind securitatea.

Or. en
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Amendamentul 8
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că Agenția continuă 
să coopereze îndeaproape cu rețeaua 
agențiilor din domeniul justiției și al 
afacerilor interne și cu cele nouă agenții 
care o compun, inclusiv, în special, cu 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și 
cu Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă; constată că 
aceste agenții își pun în comun programele 
de formare și organizează cursuri 
împreună;

4. ia act de faptul că Agenția continuă 
să coopereze îndeaproape cu rețeaua 
agențiilor din domeniul justiției și al 
afacerilor interne și cu cele nouă agenții 
care o compun, inclusiv, în special, cu 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și 
cu Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă; constată că 
aceste agenții își pun în comun programele 
de formare și organizează cursuri 
împreună; încurajează ferm Agenția să 
intensifice și să extindă cooperarea cu 
toate agențiile Uniunii; îndeamnă Agenția 
să analizeze posibilitățile de partajare a 
resurselor pentru sarcinile care se 
suprapun, cum ar fi serviciile IT și alte 
servicii, cu agenții aflate în proximitatea 
Agenției, în special Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene de la Viena și Autoritatea 
Europeană a Muncii de la Bratislava;

Or. en

Amendamentul 9
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că Agenția continuă 
să coopereze îndeaproape cu rețeaua 
agențiilor din domeniul justiției și al 
afacerilor interne și cu cele nouă agenții 
care o compun, inclusiv, în special, cu 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și 

4. salută faptul că Agenția continuă să 
coopereze îndeaproape cu rețeaua 
agențiilor din domeniul justiției și al 
afacerilor interne și cu cele nouă agenții 
care o compun, inclusiv, în special, cu 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și 
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cu Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă; constată că 
aceste agenții își pun în comun programele 
de formare și organizează cursuri 
împreună;

cu Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă; constată că 
aceste agenții își pun în comun programele 
de formare și organizează cursuri 
împreună;

Or. en

Amendamentul 10
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. pune sub semnul întrebării 
necesitatea unei agenții dedicate în mod 
specific formării în materie de aplicare a 
legii; invită Comisia să ia în considerare 
fuzionarea Agenției cu Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (EUROPOL); subliniază 
că Agenția și EUROPOL au un domeniu 
de funcționare foarte similar, iar fuziunea 
va simplifica finanțarea celor două 
agenții și va clarifica sistemul agențiilor 
Uniunii pentru publicul larg;

Or. en

Amendamentul 11
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

4b. autorizează Comisia să efectueze 
un studiu de fezabilitate pentru a evalua 
posibilitatea, dacă nu a unei fuzionări 
complete, cel puțin a creării de sinergii cu 
EUROPOL; invită Comisia să evalueze 
ambele scenarii, adică transferul Agenției 
către sediul EUROPOL de la Haga, dar și 
transferul sediului EUROPOL la sediul 
Agenției de la Budapesta; observă că un 
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astfel de demers ar însemna utilizarea în 
comun a serviciilor corporative și de 
sprijin și gestionarea sediilor comune, 
precum și a infrastructurilor TIC, de 
telecomunicații și bazate pe internet, 
economisind astfel sume imense care ar 
urma să fie utilizate pentru finanțarea 
suplimentară a ambelor agenții;

Or. en

Amendamentul 12
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. încurajează Agenția să continue 
digitalizarea serviciilor sale;

Or. en

Amendamentul 13
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. observă că, drept urmare a 
transferului său din Regatul Unit în 
Ungaria și a coeficientului corector mai 
redus aplicat salariilor personalului în 
consecință, rata de rotație a personalului a 
fost ridicată, iar echilibrul geografic nu a 
fost întotdeauna asigurat, deoarece numărul 
candidaturilor din partea altor state 
membre decât țara gazdă a scăzut; constată 
că, în 2018, Agenția a continuat să 
primească un număr semnificativ de 
candidaturi din partea cetățenilor maghiari, 
iar resortisanții statului membru gazdă au 
continuat să fie suprareprezentați în 

7. observă că, drept urmare a 
transferului său din Regatul Unit în 
Ungaria și a coeficientului corector mai 
redus aplicat salariilor personalului în 
consecință, rata de rotație a personalului a 
fost ridicată, iar echilibrul geografic nu a 
fost întotdeauna asigurat, deoarece numărul 
candidaturilor din partea altor state 
membre decât țara gazdă a scăzut; constată 
că, în 2018, Agenția a continuat să 
primească un număr semnificativ de 
candidaturi din partea cetățenilor maghiari, 
iar resortisanții statului membru gazdă au 
continuat să fie suprareprezentați în 
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numărul total de angajați; observă că 
litigiul privind transferul sediului a fost 
soluționat de Curte în 2018, iar hotărârea 
inițială a fost confirmată;

numărul total de angajați; observă că 
litigiul privind transferul sediului a fost 
soluționat de Curte în 2018, iar hotărârea 
inițială a fost confirmată; subliniază că un 
coeficient de corecție scăzut aplicat 
salariilor personalului poate genera 
situații dificile care pot afecta capacitatea 
unei agenții de a-și îndeplini în mod 
eficace sarcinile zilnice; subliniază că 
agențiile situate în țări în care se aplică 
un coeficient de corecție scăzut ar trebui 
să fie sprijinite mai mult de Comisie 
pentru a putea introduce măsuri 
complementare, astfel încât să devină mai 
atractive pentru personalul actual și 
viitor; invită Comisia să evalueze impactul 
și viabilitatea aplicării unor coeficienți de 
corecție pentru salarii în viitor;

Or. en

Amendamentul 14
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește sugestia Curții, ca 
anunțurile de posturi vacante să fie 
publicate pe site-ul internet al Oficiului 
European pentru Selecția Personalului, 
pentru a difuza pe scară mai largă aceste 
informații; înțelege argumentele invocate 
în răspunsul Agenției, care a evidențiat 
costurile de traducere ridicate implicate; în 
plus, ia act de faptul că Agenția și-a 
publicat, în 2018, toate posturile vacante pe 
platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei 
agențiilor UE;

8. reamintește sugestia Curții, ca 
anunțurile de posturi vacante să fie 
publicate pe site-ul internet al Oficiului 
European pentru Selecția Personalului, 
pentru a difuza pe scară mai largă aceste 
informații; înțelege argumentele invocate 
în răspunsul Agenției, care a evidențiat 
costurile de traducere ridicate implicate; în 
plus, ia act de faptul că Agenția și-a 
publicat, în 2018, toate posturile vacante pe 
platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei 
agențiilor UE; reamintește, cu toate 
acestea, că, fără a suporta costuri de 
traducere ridicate, Agenția ar trebui să 
facă un prim pas în această direcție și să 
utilizeze capacitatea de a publica titlurile 
acestor posturi vacante în toate limbile 
oficiale ale Uniunii, cu un link către 
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textul integral numai în limba engleză;
Or. en

Amendamentul 15
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată cu satisfacție că în 2018 
s-a realizat un bun echilibru de gen în 
ceea ce privește posturile de conducere 
(trei bărbați și trei femei), însă este 
îngrijorat că la nivelul consiliului de 
administrație există un dezechilibru între 
participarea bărbaților (17 membri) și cea 
a femeilor (9 membri);

Or. en

Amendamentul 16
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act, pe baza raportului Curții, de 
faptul că, până la sfârșitul lui 2017, 
Agenția nu introdusese încă toate 
instrumentele lansate de Comisie pentru a 
implementa o soluție unică pentru 
schimburile electronice de informații cu 
părțile terțe care participă la procedurile de 
achiziții publice (achiziții publice 
electronice); ia act de faptul că, potrivit 
răspunsului Agenției, aceasta a introdus 
facturarea electronică și licitațiile 
electronice și intenționează să adopte 
instrumentele pentru publicarea în format 
electronic a documentelor aferente acestor 
procese;

9. ia act, pe baza raportului Curții, de 
faptul că, până la sfârșitul lui 2017, 
Agenția nu introdusese încă toate 
instrumentele lansate de Comisie pentru a 
implementa o soluție unică pentru 
schimburile electronice de informații cu 
părțile terțe care participă la procedurile de 
achiziții publice (achiziții publice 
electronice); ia act de faptul că, potrivit 
răspunsului Agenției, aceasta a introdus 
facturarea electronică și licitațiile 
electronice și intenționează să adopte 
instrumentele pentru publicarea în format 
electronic a documentelor aferente acestor 
procese; invită Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
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gestiune cu privire la progresele 
înregistrate în acest sens până în iunie 
2020;

Or. en

Amendamentul 17
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act cu îngrijorare de faptul că 
Agenția a atribuit un contract-cadru pentru 
servicii de călătorie destinate personalului 
propriu și participanților la activități de 
formare fără a solicita o explicație din 
partea ofertantului câștigător privind oferta 
sa, în cazul căreia exista posibilitatea ca 
prețul să fie anormal de scăzut; ia act de 
faptul că, potrivit răspunsului Agenției, 
aceasta acceptă observația Curții conform 
căreia evaluarea legată de acest aspect nu a 
fost inclusă în mod formal în raportul de 
evaluare; invită Agenția să solicite și să 
analizeze motivele care stau la baza unor 
oferte ale căror prețuri ar putea fi calificate 
ca fiind anormal de scăzute;

10. ia act cu îngrijorare de faptul că 
Agenția a atribuit un contract-cadru pentru 
servicii de călătorie destinate personalului 
propriu și participanților la activități de 
formare fără a solicita o explicație din 
partea ofertantului câștigător privind oferta 
sa, în cazul căreia exista posibilitatea ca 
prețul să fie anormal de scăzut; ia act de 
faptul că, potrivit răspunsului Agenției, 
comisia de evaluare nu a solicitat 
clarificări, deoarece, prin natura 
activității sale de zi cu zi, era deja la 
curent cu prețurile practicate de 
societatea cu care fusese încheiat 
contractul anterior; recunoaște că 
Agenția acceptă observația Curții conform 
căreia evaluarea legată de acest aspect nu a 
fost inclusă în mod formal în raportul de 
evaluare; invită Agenția să solicite și să 
analizeze motivele care stau la baza unor 
oferte ale căror prețuri ar putea fi calificate 
ca fiind anormal de scăzute și să se asigure 
că toate evaluările sunt formalizate în 
mod corespunzător în viitoarele rapoarte 
de evaluare;

Or. en

Amendamentul 18
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunere de rezoluție Amendamentul

11. ia act de măsurile aplicate de 
Agenție și de efortul constant depus de 
aceasta pentru a asigura transparența, 
prevenirea și gestionarea conflictelor de 
interese, precum și protecția avertizorilor 
de integritate; ia act de faptul că Agenția a 
elaborat și a pus în aplicare norme interne 
privind avertizarea de integritate;

11. apreciază măsurile aplicate de 
Agenție și efortul constant depus de 
aceasta pentru a asigura transparența, 
prevenirea și gestionarea conflictelor de 
interese, precum și protecția avertizorilor 
de integritate; își exprimă satisfacția cu 
privire la faptul că Agenția a elaborat și a 
pus în aplicare norme interne privind 
avertizarea de integritate și că a publicat 
CV-urile și declarațiile de interese ale 
membrilor consiliului de administrație și 
ale directorului executiv;

Or. en

Amendamentul 19
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că, în februarie 2017, 
Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 
9001:2015 a sistemului său de 
management, pentru a-și îmbunătăți și a-și 
demonstra mai bine angajamentul de 
asigurare a calității; observă că, pe baza 
rezultatelor pozitive ale auditurilor de 
supraveghere puse în aplicare în 2018, 
precum și la începutul anului 2019, 
Agenția și-a menținut certificarea;

12. salută faptul că, în februarie 2017, 
Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 
9001:2015 a sistemului său de 
management, pentru a-și îmbunătăți și a-și 
demonstra mai bine angajamentul de 
asigurare a calității; observă că, pe baza 
rezultatelor pozitive ale auditurilor de 
supraveghere puse în aplicare în 2018, 
precum și la începutul anului 2019, 
Agenția și-a menținut certificarea;

Or. en

Amendamentul 20
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 
Agenție pentru a asigura un loc de muncă 
ecologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor; subliniază că Agenția nu 
dispune de un mecanism de compensare a 
emisiilor de dioxid de carbon, dar 
recunoaște, pe baza răspunsului Agenției, 
că costurile participării la un astfel de 
sistem nu pot fi acoperite din resursele 
financiare limitate ale Agenției și, în acest 
context, recunoaște că Agenția își 
încurajează personalul să utilizeze 
mijloacele de transport public pentru a 
reduce emisiile;

14. ia act de eforturile depuse de 
Agenție pentru a asigura un loc de muncă 
ecologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor; regretă că Agenția nu dispune 
de un mecanism de compensare a emisiilor 
de dioxid de carbon, dar recunoaște, pe 
baza răspunsului Agenției, că costurile 
participării la un astfel de sistem nu pot fi 
acoperite din resursele financiare limitate 
ale Agenției și, în acest context, recunoaște 
că Agenția își încurajează personalul să 
utilizeze mijloacele de transport public 
pentru a reduce emisiile;
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Amendamentul 21
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Agenției să-și îndrepte 
atenția spre diseminarea rezultatelor 
cercetărilor sale în rândul publicului larg 
și să se adreseze populației prin 
intermediul platformelor de comunicare 
socială și al altor mijloace de informare în 
masă;

Or. en


