
AM\892964RO.doc PE483.611v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/2220(DEC)

7.3.2012

AMENDAMENTELE
1 - 43

Proiect de raport
Monica Luisa Macovei
(PE473.975v01-00)

Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru 
Medicamente aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))



PE483.611v01-00 2/23 AM\892964RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\892964RO.doc 3/23 PE483.611v01-00

RO

Amendamentul 1
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. invită Agenția să informeze, până la 
30 iunie 2012, autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune în ceea ce 
privește măsurile luate și îmbunătățirile 
realizate în toate domeniile problematice 
și decide să amâne acordarea descărcării 
de gestiune directorului executiv al 
Agenției Europene pentru Medicamente 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2010;

1. amână decizia de a acorda directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Medicamente descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1
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Propunerea de decizie Amendamentul

1. directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. …închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. …închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. amână închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Agenția și IAS să verifice imediat 
dacă toate acțiunile menționate în 
rapoartele de audit, inclusiv cel pentru 
2010, au fost puse pe deplin în aplicare;

2. invită Agenția și IAS să verifice imediat 
dacă toate acțiunile menționate în 
rapoartele de audit, inclusiv cel pentru 
2010, au fost puse pe deplin în aplicare și 
să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune în consecință;

Or. en

Amendamentul 7
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției nu a trimis 
planul de acțiune și insistă să îl primească 
imediat;

3. ia act de informarea din partea 
Agenției că, la 15 decembrie 2011,
Consiliul de administrație a aprobat 
propunere ca Agenția să prezinte 
Consiliului de administrație din iunie 
2012 măsurile detaliate de punere în 
aplicare privind:
- instituirea noii structuri și 
responsabilități ale Comitetului 
consultativ privind achizițiile publice și 
contractele,
- implementarea unui plan de achiziții 
multianual,
- stabilirea responsabilităților celor de mai 
sus,
- solicită Consiliului de administrație să 
trimită autorității de descărcare de 
gestiune planul de acțiune, până cel târziu 
la 30 iunie 2012;

Or. en
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Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că Consiliul de
administrație al Agenției nu a trimis planul 
de acțiune și insistă să îl primească 
imediat;

3. solicită Consiliului de administrație al 
Agenției să transmită planul de acțiune
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată deficiențe la nivelul sistemului 
Agenției pentru validarea cererilor de plată 
ale contractanților din domeniul TI; invită, 
în consecință, Agenția să abordeze prompt 
această situație și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la măsurile luate în acest sens;

8. constată deficiențe la nivelul sistemului 
Agenției pentru validarea cererilor de plată 
ale contractanților din domeniul TI; ia act 
de declarația Agenției conform căreia 
deficiențele constatate de Curtea de 
Conturi aveau drept cauză o eroare 
umană și au fost corectate, că Agenția și-
a consolidat controlul operațional și 
financiar ex-ante al facturilor și că nu au 
mai fost constatate și alte deficiențe; 
invită Curtea de Conturi să verifice și să 
informeze Parlamentul cu privire la aceste 
aspecte;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată deficiențe la nivelul sistemului 
Agenției pentru validarea cererilor de plată 
ale contractanților din domeniul TI; invită, 
în consecință, Agenția să abordeze prompt 
această situație și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la măsurile luate în acest sens;

8. constată deficiențe la nivelul sistemului 
Agenției pentru validarea cererilor de plată 
ale contractanților din domeniul TI; invită, 
în consecință, Agenția să abordeze această 
situație și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este preocupat de faptul că, din nou, 
Curtea de Conturi a constatat un nivel 
ridicat de reportare de 17 600 000 EUR în 
cadrul titlului II (Cheltuieli administrative);
subliniază că această situație indică 
întârzieri în realizarea activităților finanțate 
de la titlul II din bugetul Agenției și că 
Agenția nu respectă principiul bugetar al 
anualității;

10. ia act de faptul că, din nou, Curtea de 
Conturi a constatat un nivel ridicat de 
reportare de 17 600 000 EUR în cadrul 
titlului II (Cheltuieli administrative);
subliniază că această situație indică 
întârzieri în realizarea activităților finanțate 
de la titlul II din bugetul Agenției;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de observația 11. ia act de observația suplimentară a 
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suplimentară a Curții de Conturi potrivit 
căreia numai 36 % din creditele reportate 
în 2011 corespund unor cheltuieli angajate 
aferente exercițiului 2010, restul de 64 % 
din sumele reportate neavând nicio legătură 
cu exercițiul financiar 2010;

Curții de Conturi potrivit căreia numai 
36 % din creditele reportate în 2011 
corespund unor cheltuieli angajate aferente 
exercițiului 2010, restul de 64 % din 
sumele reportate neavând nicio legătură cu 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 13
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată din Raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară că, în 
2010, credite în valoare totală de 9 074 
296,49 EUR au fost anulate, comparativ cu 
7 693 276,58 EUR  în 2009; îndeamnă 
Agenția să ia măsuri imediate pentru a 
reduce nivelul creditelor anulate și să 
adopte un plan de acțiune conținând măsuri 
și termene concrete pentru a aborda această 
problemă persistentă;

13. constată din Raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară că, în 
2010, credite în valoare totală de 
9 074 296,49 EUR au fost anulate, 
comparativ cu 7 693 276,58 EUR  în 2009; 
ia act de răspunsul Agenției conform 
căruia nivelul de credite de cheltuieli 
anulate este rezultatul unei monitorizări 
stricte a venitului efectiv și al ajustărilor 
cheltuielilor; îndeamnă Agenția să ia 
măsuri imediate pentru a reduce nivelul 
creditelor anulate și să adopte un plan de 
acțiune conținând măsuri și termene 
concrete, inclusiv pentru o estimare mai 
strictă a veniturilor din onorarii și 
perioada în care acestea sunt încasate,
pentru a aborda această problemă 
persistentă până la 30 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată din Raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară că, în 
2010, credite în valoare totală de 9 074 
296,49 EUR au fost anulate, comparativ cu 
7 693 276,58 EUR  în 2009; îndeamnă
Agenția să ia măsuri imediate pentru a 
reduce nivelul creditelor anulate și să 
adopte un plan de acțiune conținând măsuri 
și termene concrete pentru a aborda această 
problemă persistentă;

13. constată din Raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară că, în 
2010, credite în valoare totală de 9 074 
296,49 EUR au fost anulate, comparativ cu 
7 693 276,58 EUR  în 2009;invită Agenția 
să ia măsuri pentru a reduce nivelul 
creditelor anulate și să adopte un plan de 
acțiune conținând măsuri și termene 
concrete pentru a aborda această problemă 
persistentă;

Or. en

Amendamentul 15
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Agenția să introducă, pentru 
serviciile prestate de autoritățile naționale 
ale statelor membre, un sistem de 
remunerare care să se bazeze pe costurile 
reale suportate de statele membre; invită, 
de asemenea, Agenția să informeze prompt 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în momentul instituirii sistemului 
respectiv; observă, în această privință, că 
un nou sistem de remunerare a fost deja 
prezentat Consiliului de administrație în 
cadrul întâlnirii sale din 
10 decembrie 2009, dar acesta a refuzat 
propunerea până la urmă;

16. invită Agenția să introducă, pentru 
serviciile prestate de autoritățile naționale 
ale statelor membre, un sistem de 
remunerare care să se bazeze pe costurile 
reale suportate de statele membre; invită, 
de asemenea, Agenția să informeze prompt 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în momentul instituirii sistemului 
respectiv; observă, în această privință, că 
un nou sistem de remunerare a fost deja 
prezentat Consiliului de administrație în 
cadrul întâlnirii sale din 
10 decembrie 2009, dar acesta a refuzat 
propunerea până la urmă;

Or. en

Amendamentul 16
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că, prin refuzarea unui nou 
sistem de plată, Consiliul de administrație
acceptă și își asumă responsabilitatea 
directă pentru riscuri foarte importante, 
cum ar fi nerespectarea cerințelor 
legislative, potențialul impact financiar al 
actualului sistem de remunerare și 
afectarea reputației; nu este, prin urmare, 
pregătit să accepte această atitudine 
discutabilă a Consiliului de administrație 
al Agenției și solicită acestuia să ia 
măsuri imediate în privința respectivă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că, prin refuzarea unui nou 
sistem de plată, Consiliul de administrație 
acceptă și își asumă responsabilitatea 
directă pentru riscuri foarte importante, 
cum ar fi nerespectarea cerințelor 
legislative, potențialul impact financiar al 
actualului sistem de remunerare și
afectarea reputației; nu este, prin urmare, 
pregătit să accepte această atitudine 
discutabilă a Consiliului de administrație 
al Agenției și solicită acestuia să ia măsuri
imediate în privința respectivă;

17. constată că, prin refuzarea unui nou 
sistem de plată, Consiliul de administrație 
acceptă și își asumă responsabilitatea 
directă pentru riscuri foarte importante, 
cum ar fi nerespectarea cerințelor 
legislative, potențialul impact financiar al 
actualului sistem de remunerare și riscul de 
afectare a reputației; solicită prin urmare 
Consiliului de administrație al Agenției să 
ia măsuri în această privință și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune înainte de 
sfârșitul anului;

Or. en
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Amendamentul 18
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că, prin refuzarea unui nou 
sistem de plată, Consiliul de administrație 
acceptă și își asumă responsabilitatea 
directă pentru riscuri foarte importante, 
cum ar fi nerespectarea cerințelor 
legislative, potențialul impact financiar al 
actualului sistem de remunerare și 
afectarea reputației; nu este, prin urmare, 
pregătit să accepte această atitudine 
discutabilă a Consiliului de administrație al 
Agenției și solicită acestuia să ia măsuri 
imediate în privința respectivă;

17. constată că, prin refuzarea unui nou 
sistem de plată, Consiliul de administrație 
acceptă și își asumă responsabilitatea 
directă pentru riscuri foarte importante, 
cum ar fi nerespectarea cerințelor 
legislative, potențialul impact financiar al 
actualului sistem de remunerare și 
afectarea reputației; nu este, prin urmare, 
pregătit să accepte această atitudine 
discutabilă a Consiliului de administrație al 
Agenției și solicită acestuia să ia adopte 
planul de acțiune și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune până la 30 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 19
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă, de asemenea, Agenția să 
finalizeze semnarea unui memorandum de 
înțelegere privind independența evaluării 
științifice, să modifice procedurile interne 
în mod corespunzător și să actualizeze baza 
de date privind experții; invită Agenția și
IAS să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune atunci când aceste 
recomandări foarte importante vor fi puse 
efectiv în aplicare de către Agenție;

21. subliniază că Agenția trebuie să 
finalizeze semnarea unui memorandum de 
înțelegere privind independența evaluării 
științifice, să modifice procedurile interne 
în mod corespunzător și să actualizeze baza 
de date privind experții; ia act de 
răspunsul Agenției conform căruia 
memorandumul de înțelegere privind 
independența evaluării științifice a fost 
semnat în octombrie 2011 și că baza de 
date a experților a fost actualizată pentru 
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a permite încărcarea directă a  
declarațiilor electronice de interes; invită 
Agenția să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la stadiul punerii în aplicare a acestor 
măsuri până cel târziu la 30 iunie 2012; 
invită inclusiv IAS să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune atunci când aceste recomandări 
foarte importante vor fi puse efectiv în 
aplicare de către Agenție;

Or. en

Amendamentul 20
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Agenției să raporteze cu 
privire la implicarea sa în organizarea de 
conferințe de către organizații private, 
cum ar fi Organizația Profesioniștilor din 
Domeniul Reglementării (Organisation 
for Professionals in Regulatory Affairs,
TOPRA);

Or. en

Amendamentul 21
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Agenția să furnizeze autorității 
care acordă descărcarea de gestiune 
orientările și criteriile de evaluare privind 
abordarea potențialelor conflicte de 

23. îndeamnă Agenția să furnizeze 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune orientările și criteriile de evaluare 
privind abordarea potențialelor conflicte de 



AM\892964RO.doc 13/23 PE483.611v01-00

RO

interese ale membrilor personalului; interese ale membrilor personalului, 
experților și membrilor Consiliului de 
administrație;

Or. en

Amendamentul 22
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Agenția să furnizeze autorității
care acordă descărcarea de gestiune
orientările și criteriile de evaluare privind 
abordarea potențialelor conflicte de 
interese ale membrilor personalului;

23. ia act de informarea din partea 
Agenției cu privire la adoptarea la 1 
februarie 2012 a „Deciziei privind 
normele relative la dispozițiile articolului 
11a și 13 din Regulamentul funcționarilor 
referitoare la tratarea intereselor 
declarate ale angajaților Agenției 
Europene pentru Medicamente” de către 
Consiliul de administrație și a „Deciziei 
privind normele referitoare la tratarea 
intereselor declarate ale experților 
naționali detașați, ale experților invitați, 
ale stagiarilor și angajaților interimari ai 
Agenției Europene pentru Medicamente” 
de către Directorul executiv; invită 
Agenția să furnizeze autorității de
descărcare de gestiune, până la 30 iunie 
2012, descrierea măsurilor concrete 
întreprinse pentru implementarea 
respectivelor decizii pentru a permite 
Parlamentului să evalueze modul concret 
în care au fost tratate potențialele
conflicte de interese pentru toate 
categoriile prevăzute în cele două decizii;

Or. en

Amendamentul 23
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată cu îngrijorare, de asemenea, 
potențialele conflicte de interese din 
cadrul circuitelor financiare legate de 
procesarea plăților, care sunt cauzate de 
separarea insuficientă a sarcinilor; 
îndeamnă Agenția, prin urmare, să țină 
seama în mod corespunzător de acest risc 
foarte important și să ia imediat acțiuni 
pentru a aborda această deficiență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. constată că fostul Director executiv 
al Agenție a transmis o scrisoare acesteia 
la 28 decembrie 2010 în care prezenta 
activitățile pe care intenționa să le 
înceapă după încheierea mandatului;
consideră că prima decizie adoptată la 11 
ianuarie 2011 de președintele Consiliului 
de administrație al Agenției privind 
autorizarea fostului Director executiv să 
își înceapă noile activități reprezintă o 
încălcare a normelor UE în materie de 
conflicte de interese, în special în ceea ce 
privește titlul II articolul 16 din Statutul 
funcționarilor Comunităților Europene;
reamintește că, în conformitate cu 
articolul 11 din titlul II și cu articolul 91 
titlul IV din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene, aceste 
prevederi se aplică prin analogie și 
agenților temporari și contractuali;
consideră că adoptarea de către Consiliul 
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de administrație la 17 martie 2011 a unor 
restricții privind viitoarele activități ale 
fostului Director executiv, abia după ce 
au avut loc proteste publice intense, 
reprezintă o dovadă clară a faptului că, 
inițial, Agenția nu a aplicat Statutul 
funcționarilor în mod corespunzător, fapt 
care ridică semne de întrebare pertinente 
cu privire la aplicarea normelor în 
general în cadrul Agenției; solicită 
Directorului executiv al Agenției să 
prezinte un raport detaliat privind 
aplicarea în cadrul agenției a articolului 
16 din Statutul funcționarilor;

Or. en

Amendamentul 25
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este profund îngrijorat de eșecul 
Agenției și al Consiliului său de 
administrație de a aborda în mod efectiv 
problema conflictelor de interese;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reamintește că, ulterior angajării 
fostului Director executiv al Agenției de 
către o firmă de consultanță printre ai 
cărui clienți se numără societăți 
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farmaceutice, aproape imediat după ce 
acesta a părăsit Agenția, autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune a pus sub 
semnul întrebării independența efectivă a 
Agenției și modul în care Consiliul de 
administrație a aplicat articolul 16 din 
Regulamentul funcționarilor; se declară 
de asemenea îngrijorat de acuzațiile 
formulate împotriva fostului Director 
executiv al Agenției că acesta și-ar fi 
înființat propria firmă de consultanță pe 
când era încă Director executiv; invită 
Agenția să ofere autorității de  
descărcarea de gestiune informații 
suplimentare cu privire la aceste aspecte 
până cel târziu la 30 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. îndeamnă Curtea de Conturi să își 
finalizeze și să își prezinte auditul în curs 
privind conflictele de interese din cadrul 
Agenției, pentru a oferi Parlamentului o 
evaluare obiectivă;

Or. en

Amendamentul 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. regretă faptul că numeroși experți nu 
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au publicat declarațiile lor de interese și 
că între declarațiile de interese publicate 
de agenția națională relevantă și cele 
publicate de Agenție existe diferențe 
semnificative în anumite cazuri; regretă, 
de asemenea, faptul că cel puțin un 
membru al Consiliului de administrație al 
Agenției, totodată și membru supleant al 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman (CHMP), nu și-a declarat 
responsabilitățile de conducere recent 
deținute în cadrul unei firme 
farmaceutice;

Or. en

Amendamentul 29
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. salută inițiativa Agenției de a publica 
pe site-ul său declarațiile de interese ale 
personalului în funcții de conducere și ale 
experților implicați în evaluarea 
produselor medicinale; ia act cu interes 
de faptul că lista experților indică și 
nivelul lor de risc în raport cu conflictele 
de interes; consideră că măcar locurile de 
muncă anterioare – experiența 
profesională – ar trebui publicate 
deopotrivă cu declarația de interese 
pentru a permite verificarea declarațiilor 
și identificarea eventualelor conflicte;
invită prin urmare Agenția să furnizeze 
informații Parlamentului cu privire la 
stadiul aplicării acestor măsuri până la 30 
iunie 2012;

Or. en
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Amendamentul 30
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. îndeamnă Agenția să efectueze o 
verificare a declarațiilor de interese care 
îi sunt prezentate și o verificare 
amănunțită aleatorie, îndeosebi în 
implementarea unui sistem de verificare 
încrucișată a declarațiilor de interese în 
raport cu informațiile deținute de 
industria în cauză și de autoritățile 
naționale competente;

Or. en

Amendamentul 31
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 25c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. își manifestă totuși îngrijorarea față 
de abordarea Agenției privitor la controlul 
declarațiilor de interese, bazat în principal 
pe încredere, iar nu pe verificări; își 
manifestă îndeosebi îngrijorarea față de 
faptul că declarațiile de interese ale 
experților publicate de agenția națională 
relevantă prezintă diferențe semnificative 
față de cele publicate de Agenție, în 
anumite cazuri; invită prin urmare 
Agenția să instituie un mecanism veritabil 
care să permită controlul adecvat al 
declarațiilor de interese primite de 
Agenție și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la acest aspect până la 30 iunie 2012;

Or. en
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Amendamentul 32
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 25c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. îndeamnă Agenția să aplice 
Consiliului de administrație politica în 
materie de conflicte de interes;

Or. en

Amendamentul 33
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 25d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. constată că Agenția a fost auditată de 
Curtea de Conturi în cadrul unui raport 
special privind gestiunea conflictelor de 
interes în agențiile Uniunii; ia act de nota 
Curții de Conturi conform căreia 
respectivul raport special va fi publicat 
până la sfârșitul lui iunie 2012; consideră 
că, având în vedere criticile la adresa 
conflictelor de interes din cadrul Agenției, 
decizia de acordare a descărcării de 
gestiune ar trebui amânată până la 
publicarea raportului special, pentru a se 
ține astfel cont de constatările Curții de 
Conturi în această privință;

Or. en

Amendamentul 34
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
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Propunere de rezoluție
Punctul 25e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25e. consideră că gestiunea efectivă a 
conflictelor de interes este esențială 
pentru menținerea încrederii publice în 
activitatea Agenției;

Or. en

Amendamentul 35
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este îngrijorat de faptul că șapte dintre 
aceste recomandări „foarte importante” au 
înregistrat întârzieri de chiar peste 12 luni;
observă că aceste recomandări privesc:

28. constată că șapte dintre aceste 
recomandări  au înregistrat întârzieri de 
chiar peste 12 luni;

Or. en

Amendamentul 36
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- respectarea articolului 110 din Statutul 
funcționarilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- procedura de recrutare; eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- utilizarea bazelor de date; eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- definirea normelor privind înregistrarea 
produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- orientările privind gestionarea 
potențialelor conflicte de interese ale 
personalului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- procedurile privind implicarea 
experților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- separarea sarcinilor în cadrul circuitelor 
financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – paragraful 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă, prin urmare, Agenția să 
abordeze prompt deficiențele respective 
identificate de IAS și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile adoptate;

invită Agenția să abordeze deficiențele 
respective identificate de IAS și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile adoptate;

Or. en


