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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 2
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho relativas ao exercício 
de 2010;
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Or. en

Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho relativas ao exercício 
de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Tendo como base as Contas Anuais, 
apura que o orçamento original da Agência 
para 2010 foi alterado duas vezes e que as 
transferências foram realizadas; lamenta a 
ausência de informação da Agência sobre 
os motivos destas alterações; apela à 
Agência para retificar a situação e 
informar a autoridade de quitação sobre
este assunto;

2. Tendo como base as Contas Anuais, 
apura que o orçamento original da Agência 
para 2010 foi alterado duas vezes e que as 
transferências foram realizadas; apela à 
Agência para prestar informações à 
autoridade de quitação quanto aos 
motivos que levaram a estas alterações;

Or. en

Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Nota uma melhoria na transição de 
dotações da Agência ao longo dos anos; 
nota, em particular, que reduziu a sua taxa 
de anulações de 19 % em 2009 para 11 % 
em 2010; exorta, no entanto, a Agência a 
continuar a melhorar a situação evitando 
atrasos na implementação das suas 
atividades;

4. Nota uma melhoria na transição de 
dotações da Agência ao longo dos anos; 
nota, em particular, que reduziu a sua taxa 
de anulações de 19 % em 2009 para 11 % 
em 2010; incentiva a Agência a continuar a 
melhorar a situação;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Toma conhecimento pela Agência de 
que o SAI se encarregou de fazer um 
seguimento das recomendações abertas das 
auditorias passadas; congratula-se, em 
particular, pelo facto de que, em relação ao 
acompanhamento das recomendações 
anteriores do SAI, o auditor interno tenha 
confirmado que todas as recomendações 
muito importantes foram devidamente 
implementadas e encerradas, exceto a que 
dizia respeito à validação dos sistemas de 
contabilidade, que foi classificada como 
«importante» devido à sua implementação 
parcial; exorta, por conseguinte, a Agência 
a implementar imediatamente esta 
recomendação e a informar a autoridade 
de quitação sobre as medidas tomadas;

10. Toma conhecimento pela Agência de 
que o SAI se encarregou de fazer um 
seguimento das recomendações abertas das 
auditorias passadas; congratula-se, em 
particular, pelo facto de que, em relação ao 
acompanhamento das recomendações 
anteriores do SAI, o auditor interno tenha 
confirmado que todas as recomendações 
muito importantes foram devidamente 
implementadas e encerradas, exceto a que 
dizia respeito à validação dos sistemas de 
contabilidade, que foi classificada como 
«importante» devido à sua implementação 
parcial; exorta a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre o progresso 
da implementação desta recomendação e 
sobre as medidas tomadas;

Or. en

Alteração 8
Edit Herczog
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Proposta de resolução
N.º 11 – parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

Exorta, por conseguinte, a Agência a 
implementar imediatamente estas duas 
recomendações e a informar a autoridade 
de quitação sobre as medidas tomadas;

Exorta a Agência a informar a autoridade 
de quitação sobre o progresso da 
implementação destas recomendações e 
sobre as medidas tomadas;

Or. en


