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Emenda 1
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... il-kwittanza lid-direttur tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 
2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-direttur tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija 
għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 2
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... il-kwittanza lid-direttur tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 
2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-direttur tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija 
għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 3
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
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tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010; fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena 
finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 4
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena 
finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 5
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jistabbilixxi mill-Kontijiet Annwali li l-
baġit oriġinali tal-2010 għall-Aġenzija kien 
emendat darbtejn u li seħħew xi 
trasferimenti; jiddispjaċih mill-assenza ta’ 
informazzjoni mill-Aġenzija għar-
raġunijiet wara dawn il-bidliet; jistieden 
lill-Aġenzija tirranġa din is-sitwazzjoni u 
tinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar 
din il-kwestjoni;

2. Jistabbilixxi mill-Kontijiet Annwali li l-
baġit oriġinali tal-2010 għall-Aġenzija kien 
emendat darbtejn u li seħħew xi 
trasferimenti; jistieden lill-Aġenzija 
tipprovdi lill-awtorità tal-kwittanza 
b’informazzjoni dwar ir-raġunijiet wara 
dawn il-bidliet;

Or. en

Emenda 6
Edit Herczog
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jinnota titjib fl-approprjazzjonijiet 
riportati tal-Aġenzija matul is-snin; jinnota 
b’mod partikolari li fl-2010, naqqset ir-rata 
tagħha ta’ tħassir għal 11% mid-19% tal-
2009; jistieden, b’dana kollu, lill-Aġenzija 
tissokta ttejjeb il-qagħda billi tevita d-
dewmien fl-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tagħha;

4. Jinnota titjib fl-approprjazzjonijiet 
riportati tal-Aġenzija matul is-snin; jinnota 
b’mod partikolari li fl-2010, naqqset ir-rata 
tagħha ta’ tħassir għal 11% mid-19% tal-
2009; iħeġġeġ lill-Aġenzija tissokta ttejjeb 
il-qagħda;

Or. en

Emenda 7
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li l-IAS 
bdiet segwitu għar-rakkomandazzjoni 
miftuħin tal-verifiki mgħoddijin; jilqa’ 
b’mod partikolari li f’dak li għandu 
x’jaqsam mas-segwitu ta’ 
rakkomandazzjonijiet preċedenti mill-IAS, 
l-awditur intern ivvaluta li r-
rakkomandazzjonijiet importanti ħafna 
kollha ġew adegwatament implementati u 
magħluqin għajr il-waħda dwar il-
validazzjoni tas-sistemi ta’ kontabilità, li 
sfat downgraded għal “importanti” kaġun 
ta' implimentazzjoni parzjali; jistieden, 
għalhekk, lill-Aġenzija timplementa bis-
sħiħ din ir-rakkomandazzjoni u barra 
minn hekk tinforma lill-awtorità tal-
kwittanza dwar l-azzjonijiet meħuda;

10. Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li l-IAS 
bdiet segwitu għar-rakkomandazzjoni 
miftuħin tal-verifiki mgħoddijin; jilqa’ 
b’mod partikolari li f’dak li għandu 
x’jaqsam mas-segwitu ta’ 
rakkomandazzjonijiet preċedenti mill-IAS, 
l-awditur intern ivvaluta li r-
rakkomandazzjonijiet importanti ħafna 
kollha ġew adegwatament implementati u 
magħluqin għajr il-waħda dwar il-
validazzjoni tas-sistemi ta’ kontabilità, li 
sfat downgraded għal “importanti” kaġun 
ta' implimentazzjoni parzjali; jistieden lill-
Aġenzija tinforma lill-awtorità tal-
kwittanza dwar il-progress tal-
implimentazzjoni u dwar l-azzjonijiet 
meħuda;

Or. en
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Emenda 8
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 – subparagrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden, għalhekk, lill-Aġenzija 
timplimenta mill-ewwel dawn iż-żewġ 
rakkomandazzjonijiet u tinforma lill-
awtorità tal-kwittanza dwar l-azzjonijiet 
meħuda;

Jistieden lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità 
tal-kwittanza dwar il-progress tal-
implimentazzjoni u dawn ir-
rakkomandazzjonijiet u dwar l-azzjonijiet 
meħuda;

Or. en


