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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … directorului administrativ al Eurojust 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Eurojust aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului administrativ al 
Eurojust descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Eurojust aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … directorului administrativ al Eurojust 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Eurojust aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului administrativ al 
Eurojust descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Eurojust aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … închiderea conturilor Eurojust pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Eurojust 
pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en
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Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … închiderea conturilor Eurojust pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Eurojust 
pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Agenția și Colegiul acesteia 
să redefinească rolurile și responsabilitățile 
care revin directorului administrativ și 
Colegiului pentru a elimina această 
suprapunere de responsabilități; solicită ca 
autoritatea de descărcare de gestiune să 
fie informată periodic cu privire la 
această chestiune;

19. constată din declarația Agenției că 
Colegiul acesteia nu are mijloacele să 
redefinească rolurile și responsabilitățile 
care revin directorului administrativ și 
Colegiului pentru a elimina această 
suprapunere de responsabilități, însă s-au 
pus în aplicare măsuri pentru a asigura 
faptul că directorul administrativ își poate 
desfășura activitatea în conformitate cu 
responsabilitățile sale;

Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. este preocupat de faptul că în Decizia 
2002/187/JAI de înființare a Eurojust nu 
se precizează cui revine responsabilitatea 
pregătirii și adoptării programului de 
lucru; consideră că această situație poate 
duce la confuzii și la o lipsă de asumare a 
responsabilității în ceea ce privește 
pregătirea și adoptarea programului de 
lucru; în consecință, îndeamnă Agenția 
să remedieze rapid această situație și să 
informeze autoritatea de descărcare de 
gestiune cu privire la măsurile luate;

eliminat

Or. en


