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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Agenției Europene pentru 
Sănătate și Securitate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Agenției Europene 
pentru Sănătate și Securitate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Agenției Europene pentru 
Sănătate și Securitate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Agenției Europene 
pentru Sănătate și Securitate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Sănătate și Securitate în 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Sănătate și Securitate în 
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Muncă pentru exercițiul financiar 2010; Muncă pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Sănătate și Securitate în 
Muncă pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Sănătate și Securitate în 
Muncă pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată din conturile anuale că bugetul 
original al Agenției pentru exercițiul 
financiar 2010 a fost modificat de două ori 
și că au fost operate transferuri; regretă că 
Agenția nu a prezentat informații cu 
privire la motivele care s-au aflat la baza 
acestor modificări; invită Agenția să 
remedieze situația și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la această chestiune;

2. constată din conturile anuale că bugetul 
original al Agenției pentru exercițiul 
financiar 2010 a fost modificat de două ori 
și că au fost operate transferuri; invită 
Agenția să ofere autorității care acordă 
descărcarea de gestiune informații cu 
privire la motivele care au stat la baza 
acestor schimbări;

Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. observă o îmbunătățire în reportarea 
creditelor Agenției pe parcursul anilor; 
observă în special că în 2010 Agenția și-a 
redus rata anulărilor la 11 % de la 19 % în 
2009; solicită, cu toate acestea, Agenției
să îmbunătățească în continuare situația 
prin evitarea realizării cu întârziere a 
activităților sale;

4. observă o îmbunătățire în reportarea 
creditelor Agenției pe parcursul anilor; 
observă în special că în 2010 Agenția și-a 
redus rata anulărilor la 11 % de la 19 % în 
2009; încurajează Agenția să 
îmbunătățească în continuare situația;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. a fost informat de Agenție că IAS a 
realizat o evaluare a recomandărilor 
deschise din cadrul auditurilor precedente; 
salută în special faptul că, în ceea ce 
privește măsurile luate ca urmare a 
recomandărilor precedente făcute de IAS, 
auditorul intern a constatat că toate 
recomandările foarte importante au fost 
puse în aplicare în mod adecvat și au fost 
închise, cu excepția recomandării privind 
validarea sistemelor contabile, care a fost 
reclasificată drept „importantă” datorită 
punerii în aplicare parțiale; invită, în 
consecință, Agenția să pună în totalitate 
în aplicare și această recomandare și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens;

10. a fost informat de Agenție că IAS a 
realizat o evaluare a recomandărilor 
deschise din cadrul auditurilor precedente;
salută în special faptul că, în ceea ce 
privește măsurile luate ca urmare a 
recomandărilor precedente făcute de IAS, 
auditorul intern a constatat că toate 
recomandările foarte importante au fost 
puse în aplicare în mod adecvat și au fost 
închise, cu excepția recomandării privind 
validarea sistemelor contabile, care a fost
reclasificată drept „importantă” datorită 
punerii în aplicare parțiale; invită Agenția 
să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
stadiul punerii în aplicare a acestei 
recomandări și în ceea ce privește
măsurile luate în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11 – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită, în consecință, Agenția să pună în 
aplicare cu promptitudine aceste două 
recomandări și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la măsurile luate în acest sens;

invită Agenția să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
stadiul punerii în aplicare a acestor 
recomandări și în ceea ce privește
măsurile luate în acest sens;

Or. en


