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Amendamentul 1
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă satisfacția în legătură cu 
declarația Curții de Conturi prin care 
aceasta constată legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale 
ale Agenției pentru exercițiul financiar 
2018;

2. își exprimă satisfacția în legătură cu 
declarația Curții de Conturi prin care 
aceasta constată legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale 
ale Agenției pentru exercițiul financiar 
2018; subliniază cu există nicio observație 
din partea Curții de Conturi Europene 
care să fi rămas nesoluționată;

Or. en

Amendamentul 2
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în pofida bugetului 
majorat substanțial începând cu 2017 
datorită noilor sale sarcini, Agenția și-a 
executat cu succes bugetul în 2018, cu o 
rată de 99,7 % pentru angajamente și de 
87,6 % pentru plăți, în mod similar cu 
exercițiile anterioare;

3. subliniază că, în pofida bugetului 
majorat substanțial începând cu 2017 
datorită noilor sale sarcini de sprijinire - în 
cooperare cu Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și 
cu Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă - a funcțiilor de pază de coastă 
la nivel național și la nivelul Uniunii, 
Agenția și-a executat cu succes bugetul în 
2018, cu o rată de 99,7 % pentru 
angajamente și de 87,6 % pentru plăți, în 
mod similar cu exercițiile anterioare; 
încurajează Agenția să își continue 
eforturile pentru a asigura utilizarea 
optimă a creditelor alocate;

Or. en
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Amendamentul 3
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
pune la dispoziția Agenției resurse 
financiare și umane adecvate, care să 
corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai 
extinse;

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului, 
deoarece acest lucru ar putea duce la o 
supraveghere mai slabă a pescuitului și la 
intensificarea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat; subliniază, 
prin urmare, necesitatea de a pune la 
dispoziția Agenției resurse financiare și 
umane adecvate, care să corespundă 
sarcinilor sale din ce în ce mai extinse;

Or. hr

Amendamentul 4
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
pune la dispoziția Agenției resurse 
financiare și umane adecvate, care să 
corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai 
extinse;

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului și cu 
asistarea statelor membre și a Comisiei în 
domeniu; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a pune la dispoziția Agenției 
resurse financiare și umane adecvate, care 
să corespundă sarcinilor sale din ce în ce 
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mai extinse;

Or. en

Amendamentul 5
Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
pune la dispoziția Agenției resurse 
financiare și umane adecvate, care să 
corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai 
extinse;

7. consideră că rolul Agenției de 
promovare a creării poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european nu ar 
trebui în niciun caz să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate 
de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a 
activităților de control al pescuitului; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
pune la dispoziția Agenției resurse 
financiare și umane adecvate, care să 
corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai 
extinse și care să îi permită să 
înmulțească inspecțiile și să achiziționeze 
o a doua navă pentru a facilita această 
sarcină;

Or. en

Amendamentul 6
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă faptul că Agenția a 
promovat o politică de egalitate de 
tratament care vizează îmbunătățirea 
echilibrului de gen în rândul personalului 
său; ia act de faptul că, la 31 decembrie 
2018, un procentaj general de 44 % din 
personalul Agenției era format din femei; 

8. remarcă faptul că Agenția a 
promovat o politică de egalitate de 
tratament care vizează îmbunătățirea 
echilibrului de gen în rândul personalului 
său; observă că, după adoptarea de către 
Consiliul de administrație în 2017 a unor 
norme de punere în aplicare privind 
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regretă că procentajul de angajați de sex 
feminin cu gradul AD8 sau mai mare a fost 
de 15 %, cu 7 puncte procentuale sub 
nivelul atins în 2017; invită Agenția să își 
consolideze politica privind echilibrul de 
gen;

combaterea hărțuirii, Agenția a lansat și a 
finalizat cu succes un concurs pentru 
consilieri confidențiali, organizând 
sesiuni de sensibilizare a personalului 
pentru prevenirea hărțuirii în 2018; ia act 
de faptul că, la 31 decembrie 2018, un 
procentaj general de 44 % din personalul 
Agenției era format din femei; regretă că 
procentajul de angajați de sex feminin cu 
gradul AD8 sau mai mare a fost de 15 %, 
cu 7 puncte procentuale sub nivelul atins în 
2017; invită Agenția să își consolideze 
politica privind echilibrul de gen;

Or. en

Amendamentul 7
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că Agenția a adoptat, în 
iunie 2018, o decizie privind publicarea de 
informații referitoare la reuniunile cu 
organizații sau persoane care desfășoară 
activități independente și că, în urma 
acordului dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană privind registrul de 
transparență, Agenția va publica online, 
pe site-ul EFCA, reuniunile relevante ale 
directorului executiv și reuniunile 
relevante ale personalului cu lobbyiști;

Or. en

Amendamentul 8
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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8b. remarcă faptul că, în urma 
lucrărilor pregătitoare din 2017, Agenția 
a pus în aplicare în 2018 un sistem de 
gestionare a securității informațiilor, 
bazat pe standardul internațional ISO 
27001, al cărui obiectiv este protejarea 
EFCA de riscurile bazate pe tehnologie și 
asigurarea confidențialității, integrității și 
disponibilității informațiilor;

Or. en

Amendamentul 9
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază rolul activ jucat de 
Agenție și valoarea sa adăugată în 
proiectul PESCAO de dezvoltare a 
capacităților de combatere a activităților 
de pescuit ilegal, nedeclarat și 
nereglementat și de îmbunătățire a 
gestionării resurselor pescărești din 
Africa de Vest; evidențiază cele trei 
operațiuni efectuate în 2018, care au 
implicat Senegalul, Gambia, Guineea-
Bissau, Guineea-Conakry, Sierra Leone, 
Cabo Verde și Mauritania;

Or. en

Amendamentul 10
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. recunoaște calitatea și importanța 
sarcinilor îndeplinite de Agenție și salută 
consecvența de care a dat dovadă și 
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rezultatele foarte bune obținute de la 
înființarea sa;

Or. en

Amendamentul 11
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța rolului 
Agenției în punerea în aplicare a politicii 
comune în domeniul pescuitului și în 
îndeplinirea obiectivelor sale, în special în 
ceea ce privește obligația de debarcare, 
întrucât statele membre se confruntă cu 
dificultăți în respectarea acestei obligații;

Or. hr


