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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului de Traduceri 
pentru Organismele Uniunii Europene 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Centrului de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului centrului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului de Traduceri 
pentru Organismele Uniunii Europene 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Centrului de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului centrului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii 

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
de Traduceri pentru Organismele Uniunii 
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Europene pentru exercițiul financiar 2010; Europene pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
de Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât volumul traducerilor în 2010 
a fost cel mai ridicat de la înființarea 
Centrului de Traduceri, reprezentând o 
creștere cu 20,1% a numărului de pagini 
traduse,

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 13 din Regulamentul (CE) 
2965/94 prin care a fost înființat, veniturile 
și cheltuielile Centrului înscrise în buget 
trebuie să fie echilibrate; constată că în 
cursul exercițiului financiar 2010 surplusul 
total al Centrului pentru 2009 s-a ridicat la 
24 000 000 EUR; constată însă că Centru a 
reușit să reduce acest surplus până la 
9 200 000 EUR, în principal prin transferul 
de fonduri către sistemul de pensii al 
Uniunii și prin rambursările acordate 
clienților săi;

3. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 13 din Regulamentul (CE) 
2965/94 prin care a fost înființat, veniturile 
și cheltuielile Centrului înscrise în buget 
trebuie să fie echilibrate; constată că în 
cursul exercițiului financiar 2010 surplusul 
total al Centrului pentru 2009 s-a ridicat la 
24 000 000 EUR; constată însă că Centrul
a reușit să reducă acest surplus până la 
9 200 000 EUR, în principal prin transferul 
de fonduri către sistemul de pensii al 
Uniunii și prin rambursările acordate 
clienților săi; în plus, remarcă faptul că, 
potrivit Centrului, consiliul de 
administrație a decis în 2011 să utilizeze 
acești 9 200 000 EUR pentru a crea o 
rezervă destinată investițiilor excepționale 
(4 300 000 EUR) și o rezervă destinată 
stabilizării prețurilor (4 900 000 EUR);

Or. en

Amendamentul 7
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată că conturile finale pentru 
exercițiul financiar 2010 nu au fost încă
puse la dispoziția publicului pe site-ul de 
internet al Centrului; cere Centrului să 
remedieze de urgență această situație;

6. salută faptul că, în urma unei solicitări 
a autorității care acordă descărcarea de 
gestiune, conturile finale pentru exercițiul 
financiar 2010 au fost puse la dispoziția 
publicului pe site-ul de internet al 
Centrului;

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată că conturile finale pentru 
exercițiul financiar 2010 nu au fost încă 
puse la dispoziția publicului pe site-ul de 
internet al Centrului; cere Centrului să 
remedieze de urgență această situație;

6. constată că conturile finale pentru 
exercițiul financiar 2010 nu au fost încă 
puse la dispoziția publicului pe site-ul de 
internet al Centrului; cere Centrului să 
publice conturile finale pentru exercițiul 
financiar 2010 pe site-ul său de internet;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Centrului să asigure respectarea 
articolului 60 din Regulamentul financiar
prin stabilirea de decizii de finanțare a 
cheltuielilor de funcționare; invită, în 
special, Centrul să instituie controale mai 
stricte în procesul de planificare a 
achizițiilor;

7. solicită Centrului să ofere autorității 
care acordă descărcarea de gestiune 
informații cu privire la măsurile pe care 
le-a luat pentru a asigura respectarea 
articolului 60 din Regulamentul financiar;
încurajează Centrul să instituie controale 
mai stricte în procesul de planificare a 
achizițiilor;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că nu a fost respectat 
articolul 45 din Statutul funcționarilor 

10. invită Centrul să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
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prin introducerea unor elemente 
suplimentare cu caracter discreționar în 
decizia finală privind promovările, 
deoarece opt membri ai personalului cu 
un punctaj mai mare nu au fost 
promovați, în timp ce au fost promovați 
alți membri ai personalului de la același 
grad; invită, prin urmare, Centrul să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la
măsurile luate de Centru pentru a 
îmbunătăți această situație;

privire la deciziile sale de promovare a 
personalului cu respectarea articolului 45 
din Statutul funcționarilor;

Or. en

Amendamentul 11
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că nu a fost respectat articolul 
45 din Statutul funcționarilor prin 
introducerea unor elemente suplimentare 
cu caracter discreționar în decizia finală 
privind promovările, deoarece opt membri 
ai personalului cu un punctaj mai mare nu 
au fost promovați, în timp ce au fost 
promovați alți membri ai personalului de la 
același grad; invită, prin urmare, Centrul
să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate de Centru pentru a 
îmbunătăți această situație;

10. constată că nu a fost respectat articolul 
45 din Statutul funcționarilor prin 
introducerea unor elemente suplimentare 
cu caracter discreționar în decizia finală 
privind promovările, deoarece opt membri 
ai personalului cu un punctaj mai mare nu 
au fost promovați, în timp ce au fost 
promovați alți membri ai personalului de la 
același grad; ia act de declarația Centrului 
potrivit căreia Serviciul de Audit Intern 
(IAS) a constatat că „Deciziile privind 
carierea și promovarea funcționarilor și a 
personalului temporar” adoptate de 
consiliul de administrație la 7 februarie 
2008 erau interpretabile, astfel încât, în 
urma evaluării finale privind 
implementarea politicii de promovare a 
personalului realizată de IAS în 
septembrie 2010, Centrul și-a adaptat 
interpretarea la cea prezentată de IAS, 
criteriile suplimentare de promovare 
utilizate înainte fiind abandonate;
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Or. en

Amendamentul 12
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act de observațiile conținute în 
Raportul său anual de activitate cu privire 
la faptul că, în cursul exercițiului financiar 
2010, aproximativ 55% din numărul total 
de pagini traduse au fost externalizate; ia 
act, de asemenea, de observații conținute în 
acest raport cu privire la faptul că Centrul a 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
gestionării fluxului de lucru al traducerii în 
2010 prin fuzionarea secțiilor Gestionarea 
cererilor și Gestionarea traducerilor 
externe; ia act, în special, de faptul că a 
fost lansat un studiu extern privind 
validarea raportului dintre lucrările 
realizate în interior și cele traduse în 
exterior; invită, prin urmare, Centrul să 
informeze în timp util autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la rezultatele acestui studiu;

15. ia act de observațiile conținute în 
Raportul său anual de activitate cu privire 
la faptul că, în cursul exercițiului financiar 
2010, aproximativ 55% din numărul total 
de pagini traduse au fost externalizate; ia 
act, de asemenea, de observații conținute în 
acest raport cu privire la faptul că Centrul a 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
gestionării fluxului de lucru al traducerii în 
2010 prin fuzionarea secțiilor Gestionarea 
cererilor și Gestionarea traducerilor 
externe; ia act, în special, de faptul că a 
fost finalizat un studiu extern privind 
validarea raportului dintre lucrările 
realizate în interior și cele traduse în 
exterior și că modelul de calcul utilizat de 
Centru a fost validat;

Or. en

Amendamentul 13
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută eforturile Centrului de a 
îmbunătăți calitatea traducerilor;
subliniază faptul că 17 proiecte 
terminologice au fost finalizate până la 
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sfârșitul lui 2010, ceea ce a dus la 
îmbunătățirea bazei de date 
terminologice; sprijină Centrul în 
organizarea de activități de formare 
pentru traducătorii săi, care contribuie la 
îmbunătățirea productivității acestora;

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită insistent Centrului să aplice 
cerințe minime față de informațiile privind 
previziunile și să intensifice cooperarea și 
schimburile de informații cu anumiți clienți 
în ceea ce privește previziunile, pentru a 
evita supraestimarea cheltuielilor și a 
prețurilor;

17. încurajează Centrul să aplice cerințe 
minime față de informațiile privind 
previziunile și să intensifice cooperarea și 
schimburile de informații cu anumiți clienți 
în ceea ce privește previziunile, pentru a 
evita supraestimarea cheltuielilor și a 
prețurilor;

Or. en

Amendamentul 15
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. constată că 12 recomandări „foarte 
importante” ale Serviciului de Audit Intern
(IAS) nu au fost încă realizate la 31 
decembrie 2010; este îngrijorat că a fost 
amânată realizarea a șapte dintre aceste 
recomandări; constată, în special, că 
aceste amânări privesc următoarele 
chestiuni importante:

18. constată că 12 recomandări „foarte 
importante” ale Serviciului de Audit Intern
(IAS) nu au fost încă realizate la 31 
decembrie 2010 și că a fost amânată 
realizarea a șapte dintre aceste 
recomandări; invită Centrul să explice 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune motivele acestei amânări și să 
remedieze situația;
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- calitatea previziunilor privind clienții,
- publicarea exercițiului 2008,
- evaluarea sistemului de control intern;
invită, prin urmare, Centrul să explice 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune motivele acestei amânări și să 
remedieze situația;

Or. en

Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că dintre cele 12 recomandări
„foarte importante” ale IAS, Centrul a 
respins o recomandare foarte importantă
care vizează raportarea financiară;
îndeamnă Centrul să își explice decizia în 
fața autorității care acordă descărcare de 
gestiune;

19. constată că dintre cele 12 recomandări
„foarte importante” ale IAS, Centrul a 
respins recomandarea care vizează 
raportarea financiară; invită Centrul să
informeze autoritatea care acordă
descărcarea de gestiune cu privire la 
motivele acestei decizii;

Or. en


