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Emenda 1
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... lid-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew tal-
Pulizija dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Uffiċċju għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti lid-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew 
tal-Pulizija kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju 
għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 2
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... lid-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew tal-
Pulizija dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Uffiċċju għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti lid-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew 
tal-Pulizija kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju 
għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 3
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 
2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena 
finanzjarja 2010;

Or. en
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Emenda 4
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 
2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena 
finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 5
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota li l-kontijiet finali 
għas-sena finanzjarja 2010 
għadhom mhumiex
disponibbli pubblikament fuq 
il-websajt tal-Uffiċċju; huwa 
tal-fehma li dan juri nuqqas 
ta’ trasparenza min-naħa tal-
Uffiċċju; jistieden lill-
Uffiċċju jirrimedja din is-
sitwazzjoni b'mod urġenti;

3. Jilqa’ l-fatt li, wara t-talba 
tal-awtorità tal-kwittanza, il-
kontijiet finali għas-sena 
finanzjarja 2010 saru
disponibbli pubblikament fuq 
il-websajt tal-Uffiċċju; 
Jenfasizza madankollu li l-
kontijiet finali għas-sena 
finanzjarja 2010 imisshom 
saru disponibbli 
pubblikament 
immedjatament wara l-
adozzjoni tagħhom fit-13 ta’ 
Settembru 2011; jistieden, 
għalhekk, lill-Uffiċċju biex 
jagħmel dan fil-futur sabiex 
jippromwovi t-trasparenza 
tiegħu; 

Or. en
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Emenda 6
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrakkomanda li l-Uffiċċju, għall-iskop 
tat-tkattir tat-trasparenza, jagħti elenku tal-
Membri tal-Bord tal-Ġestjoni tiegħu kif 
ukoll aċċess dirett għall-baġit iddettaljat
tiegħu, li għandu jinkludi elenku tal-
kuntratti u d-deċiżjonijiet ta' akkwist 
pubbliku tiegħu, u li għandu jkun 
ippubblikat fil-websajt tal-Uffiċċju, bl-
eċċezzjoni ta' dawk il-kuntratti li l-
pubblikazzjoni tagħhom tkun tista' 
twassal għal riskju għas-sigurtà;

16. Jirrakkomanda li l-Uffiċċju, għall-iskop 
tat-tkattir tat-trasparenza, jagħti elenku tal-
Membri tal-Bord tal-Ġestjoni tiegħu li 
għandu jinkludi l-isem, id-dikjarazzjoni 
tal-interess u l-curriculum vitae, flimkien 
max-xogħol u l-isfond edukattiv tagħhom; 
Jinnota b’sodisfazzjon li l-attivitajiet ta’ 
akkwist pubbliku u l-elenku tal-
kuntratturi konklużi għall-2010 ġew 
ippubblikati fil-websajt tal-Uffiċċju;

Or. en

Emenda 7
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Filwaqt li ġew meqjusa l-
kumplimentaritajiet bejn il-Kulleġġ 
Ewropew tal-Pulizija u l-Europol, kif 
ukoll is-sinerġiji potenzjali, jitlob lill-
Kummissjoni tħejji valutazzjoni 
komprensiva tal-impatt rigward il-fużjoni 
potenzjali ta’ dawn iż-żewġ aġenziji 
filwaqt li tistipula l-ispiża u l-benefiċċji sa 
Marzu 2013).
(Raġuni: jekk il-ħruġ iqajjem fużjoni 
potenzjali ta’ żewġ aġenziji, il-mod adatt 
huwa li jiġi introdott l-istess test fiż-żewġ 
mozzjonijiet.)

Or. en
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