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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 Fundação 
Europeia para a Formação pela execução 
do orçamento da Fundação para o exercício 
de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Fundação 
Europeia para a Formação pela execução 
do seu orçamento 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 Fundação 
Europeia para a Formação pela execução 
do orçamento da Fundação para o exercício 
de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Fundação 
Europeia para a Formação pela execução 
do seu orçamento 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 
Fundação Europeia para a Formação 
relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Fundação Europeia para a Formação 
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 
Fundação Europeia para a Formação 
relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Fundação Europeia para a Formação 
relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Toma nota de que as demonstrações 
financeiras anuais da Fundação mencionam 
que a contribuição da União para o 
exercício de 2010 perfez 
19 196 840,29 euros; solicita por 
conseguinte à Fundação e à Comissão que 
informem a autoridade de quitação sobre
a contribuição real concedida à Fundação 
para o exercício de 2010;

2. Toma nota de que as demonstrações 
financeiras anuais da Fundação mencionam 
que a contribuição da União para o 
exercício de 2010 perfez, de facto,
19 196 840,29 euros; toma nota da 
declaração da Fundação segundo a qual a 
contribuição real concedida pela União, 
em 2010, perfez 19 297 822 euros, isto é, 
19 460 000 euros deduzindo 
162 178 euros que representam a 
contribuição da União em espécie; toma 
igualmente nota, com base na informação 
da Fundação, que do montante recebido 
da União, consumiu 19 196 840,29 euros 
e devolveu a quantia remanescente de 
100 981,71 euros à Comissão;

Or. en



AM\892965PT.doc 5/5 PE483.612v01-00

PT

Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Conclui, a partir das demonstrações 
financeiras anuais da Fundação, que o 
orçamento da Fundação para o exercício de 
2010 foi alterado em novembro de 2010; 
lamenta a pouca informação fornecida 
pela Fundação para explicar a revisão do 
seu orçamento inicial para o exercício de 
2010; exorta a Fundação a corrigir esta 
situação e a informar a autoridade de 
quitação sobre esta matéria;

3. Conclui, a partir das demonstrações 
financeiras anuais da Fundação, que o 
orçamento da Fundação para o exercício de 
2010 foi alterado em novembro de 2010; 
exorta a Fundação a prestar à autoridade 
de quitação uma explicação da revisão do 
seu orçamento inicial para o exercício de 
2010; 

Or. en


