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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Oficiului European de 
Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Oficiului European 
de Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Oficiului European de 
Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Oficiului European 
de Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Oficiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Oficiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;
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Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Oficiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Oficiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că conturile anuale pentru 
exercițiul financiar 2010 nu au fost încă
puse la dispoziția publicului pe site-ul de 
internet al Oficiului; consideră că acest 
lucru reflectă o lipsă de transparență din 
partea Oficiului; cere Oficiului să 
remedieze de urgență această situație;

3. salută faptul că, în urma unei solicitări 
a autorității de descărcare de gestiune,
conturile anuale pentru exercițiul financiar 
2010 au fost puse la dispoziția publicului 
pe site-ul de internet al Oficiului la 17 
februarie 2012; subliniază totuși că, 
pentru exercițiul financiar 2010, conturile 
finale ar fi trebuit să fie puse la dispoziția 
publicului imediat după adoptarea lor la 
13 septembrie 2011; solicită, prin urmare, 
Oficiului ca pe viitor să facă acest lucru, 
pentru a asigura mai multă transparență;

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă Oficiului ca, în interesul 
încurajării transparenței, să publice lista 
membrilor Consiliului său de administrație
și să ofere acces direct la bugetul său 
detaliat, care ar trebui să includă o listă a 
contractelor sale și a deciziilor sale de 
achiziții publice și să fie publicat pe site-ul 
de internet al Oficiului, cu excepția 
contractelor a căror publicare ar putea 
atrage după sine un risc privind 
securitatea;

16. recomandă Oficiului ca, în interesul 
încurajării transparenței, să publice lista 
membrilor Consiliului său de administrație, 
care să includă numele acestora, 
declarațiile lor de interese și un CV 
menționând parcursul lor educațional și 
profesional; constată cu satisfacție că 
activitățile de achiziții publice ale 
Oficiului și lista contractanților cu care 
au fost încheiate contracte în 2010 au fost 
publicate pe site-ul de internet al Oficiului;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. având în vedere elementele 
complementare dintre Colegiul European 
de Poliție și Europol, precum și 
potențialele sinergii, solicită Comisiei să 
realizeze, până în martie 2013, un studiu 
cuprinzător de impact cu privire la 
posibila fuziune a acestor două agenții, 
prezentând costurile și beneficiile 
acesteia;
(Justificare: dacă la descărcarea de 
gestiune se pune problema fuziunii celor 
două agenții, este oportun ca textul să fie 
introdus în ambele rezoluții.)

Or. en


