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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Controlul Pescuitului 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Controlul Pescuitului 



PE483.616v01-00 4/12 AM\892969RO.doc

RO

pentru exercițiul financiar 2010; pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Controlul Pescuitului 
pentru exercițiul financiar 2010;

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

Or. en

Amendamentul 5
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției din 2010 că aceasta a angajat 
98,3 % din contribuțiile alocate și a plătit 
85,6 % din creditele de plată disponibile
(excluzând cheltuielile din celelalte surse 
de venit); invită Agenția să furnizeze
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune informații care să prezinte rata sa 
globală de execuție bugetară pentru 
creditele de angajament și pentru cele de 
plată;

2. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției din 2010 că aceasta a angajat 
98,3 % din contribuțiile alocate și a plătit 
85,6 % din creditele de plată disponibile
(excluzând cheltuielile din celelalte surse 
de venit); salută faptul că Agenția a 
furnizat autorității care acordă descărcarea 
de gestiune, în Raportul său anual pentru 
2010, informații care prezintă rata sa 
globală de execuție bugetară pentru 
creditele de angajament și pentru cele de 
plată;

Or. en
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Amendamentul 6
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată, în plus, pe baza raportului IAS, 
că pentru exercițiul financiar 2010 creditele 
reportate automat în 2011 de către Agenție 
se ridicau la 1 160 393 EUR (angajamente 
RAL) și la 629 517,41 EUR (credite de 
plată) și că reportările neautomate ale 
Agenției se ridicau la 530 875,59 EUR;
regretă faptul că, în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi nu menționează aceste informații;

3. constată, în plus, pe baza raportului IAS, 
că pentru exercițiul financiar 2010 creditele 
reportate automat în 2011 de către Agenție 
se ridicau la 1 160 393 EUR (angajamente 
RAL) și la 629 517,41 EUR (credite de 
plată) și că reportările neautomate ale 
Agenției se ridicau la 530 875,59 EUR;
încurajează Curtea de Conturi ca, în 
raportul său privind conturile anuale ale 
Agenției pentru exercițiul financiar 2011, 
să menționeze informații privind 
reportările;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată, în plus, pe baza raportului IAS, 
că pentru exercițiul financiar 2010 creditele 
reportate automat în 2011 de către Agenție 
se ridicau la 1 160 393 EUR (angajamente 
RAL) și la 629 517,41 EUR (credite de 
plată) și că reportările neautomate ale 
Agenției se ridicau la 530 875,59 EUR;
regretă faptul că, în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi nu menționează aceste 
informații;

3. constată, în plus, pe baza raportului IAS, 
că pentru exercițiul financiar 2010 creditele 
reportate automat în 2011 de către Agenție 
se ridicau la 1 160 393 EUR (angajamente 
RAL) și la 629 517,41 EUR (credite de 
plată) și că reportările neautomate ale 
Agenției se ridicau la 530 875,59 EUR;

Or. en
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Amendamentul 8
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Agenția să respecte principiul 
anualității; constată în special că unele 
dintre angajamentele bugetare ale Agenției 
pentru 2010 se refereau la cheltuieli pentru
proiecte care urmau să se desfășoare în
2011; regretă că raportul Curții de 
Conturi referitor la conturile anuale ale 
Agenției pentru 2010 nu a putut să ofere 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune mai multe detalii în acest 
domeniu;

4. îndeamnă Agenția să respecte principiul 
anualității; constată în special că unele 
dintre angajamentele bugetare ale Agenției 
pentru 2010 se refereau la cheltuieli pentru
misiuni care urmau să se desfășoare la 
începutul anului 2011;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Agenția să respecte 
principiul anualității; constată în special
că unele dintre angajamentele bugetare ale 
Agenției pentru 2010 se refereau la 
cheltuieli pentru proiecte care urmau să se 
desfășoare în 2011; regretă că raportul 
Curții de Conturi referitor la conturile 
anuale ale Agenției pentru 2010 nu a 
putut să ofere autorității care acordă 
descărcarea de gestiune mai multe detalii 
în acest domeniu;

4. constată că unele dintre angajamentele 
bugetare ale Agenției pentru 2010 se 
refereau la cheltuieli pentru proiecte care 
urmau să se desfășoare în 2011;

Or. en
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Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Agenția, cu toate acestea, să 
alinieze drepturile de acces la sistemul 
ABAC ale ordonatorilor de credite delegați 
cu decizia de delegare;

6. încurajează Agenția să alinieze 
drepturile de acces la sistemul ABAC ale 
ordonatorilor de credite delegați cu decizia 
de delegare;

Or. en

Amendamentul 11
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Agenția să adopte rapid
măsurile necesare pentru a asigura 
semnarea și datarea corectă a documentelor 
de achiziții publice; constată în special că 
Curtea de Conturi a remarcat această 
deficiență în cadrul procedurilor de 
achiziții publice utilizate de Agenție;

8. salută faptul că Agenția a adoptat
măsurile necesare pentru a asigura 
semnarea și datarea corectă a documentelor 
de achiziții publice; constată că Curtea de 
Conturi a remarcat această deficiență în 
cadrul procedurilor de achiziții publice 
utilizate de Agenție;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Agenția să adopte rapid 8. invită Agenția să adopte măsurile 
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măsurile necesare pentru a asigura 
semnarea și datarea corectă a documentelor 
de achiziții publice; constată în special că 
Curtea de Conturi a remarcat această 
deficiență în cadrul procedurilor de 
achiziții publice utilizate de Agenție;

necesare pentru a asigura semnarea și 
datarea corectă a documentelor de achiziții 
publice; constată că Curtea de Conturi a 
remarcat această deficiență în cadrul 
procedurilor de achiziții publice utilizate de 
Agenție;

Or. en

Amendamentul 13
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Agenția să asigure 
transparența în cadrul procedurilor sale de 
recrutare; constată, de fapt, că Curtea de 
Conturi a evidențiat deficiențe în acest 
sens; remarcă în special că, referitor la 
procedurile de selecție a personalului, nu s-
a stabilit în prealabil nici punctajul minim 
pe care candidații trebuiau să îl obțină 
pentru a fi invitați la interviu și nici cel 
necesar pentru a fi înscriși pe lista de 
rezervă;

9. îndeamnă Agenția să asigure 
transparența în cadrul procedurilor sale de 
recrutare; constată, de fapt, că Curtea de 
Conturi a evidențiat deficiențe în acest 
sens; remarcă în special că, referitor la 
procedurile de selecție a personalului, nu s-
a stabilit în prealabil nici punctajul minim 
pe care candidații trebuiau să îl obțină 
pentru a fi invitați la interviu și nici cel 
necesar pentru a fi înscriși pe lista de 
rezervă; salută faptul că, între timp, s-a 
dat curs recomandării Curții de Conturi și 
au fost stabilite punctajele minime;

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Agenția să asigure
transparența în cadrul procedurilor sale de 
recrutare; constată, de fapt, că Curtea de 

9. încurajează Agenția să sporească
transparența în cadrul procedurilor sale de 
recrutare; constată că Curtea de Conturi a 
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Conturi a evidențiat deficiențe în acest 
sens; remarcă în special că, referitor la 
procedurile de selecție a personalului, nu s-
a stabilit în prealabil nici punctajul minim 
pe care candidații trebuiau să îl obțină 
pentru a fi invitați la interviu și nici cel 
necesar pentru a fi înscriși pe lista de 
rezervă;

evidențiat deficiențe în acest sens; remarcă 
în special că, referitor la procedurile de 
selecție a personalului, nu s-a stabilit în 
prealabil nici punctajul minim pe care 
candidații trebuiau să îl obțină pentru a fi 
invitați la interviu și nici cel necesar pentru 
a fi înscriși pe lista de rezervă;

Or. en

Amendamentul 15
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă, încă o dată, Agenția să 
elaboreze o diagramă Gantt în programarea 
fiecărei activități operaționale, pentru a 
indica în mod concis timpul dedicat de 
către fiecare membru al personalului unui 
proiect și pentru a favoriza o abordare 
orientată spre obținerea de rezultate;
solicită, în consecință, Agenției să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
progresele înregistrate în acest sens;

13. solicită, încă o dată, Agenției să 
elaboreze o diagramă Gantt în programarea 
fiecărei activități operaționale, pentru a 
indica în mod concis timpul dedicat de 
către fiecare membru al personalului unui 
proiect și pentru a favoriza o abordare 
orientată spre obținerea de rezultate;
recunoaște, totuși, că Agenția a furnizat 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune un grafic care prezintă 
informațiile solicitate;

Or. en

Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută inițiativa structurii de audit 
intern a Agenției, care a organizat un 
curs intern de formare și a oferit 
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formarea necesară în domeniul eticii și 
integrității în cadrul Agenției; salută în 
special faptul că acest curs este 
obligatoriu pentru întregul personal 
pentru a asigura cunoașterea valorilor 
etice și organizaționale, în special în ceea 
ce privește conduita etică, evitarea 
conflictelor de interese, prevenirea 
fraudei și raportarea neregulilor;

Or. en

Amendamentul 17
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă în acest sens Agenția să 
adopte măsurile necesare cu privire la 
următoarele aspecte:

17. salută în acest sens faptul că Agenția a 
adoptat măsurile necesare cu privire la 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 18
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă în acest sens Agenția să 
adopte măsurile necesare cu privire la 
următoarele aspecte:

17. invită Agenția să adopte măsurile 
necesare cu privire la următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 19
Jorgo Chatzimarkakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 – primul paragraf

Propunerea de rezoluție Amendamentul

observă că Agenția a raportat punerea în 
aplicare a celor două recomandări foarte 
importante ale IAS, respectiv adaptarea 
drepturilor de acces la sistemul ABAC 
pentru OCD și instituirea și punerea în 
aplicare a unei politici pentru gestionarea 
excepțiilor și a unui registru central de
excepții, iar acțiunile întreprinse în urma 
acestor recomandări sunt în prezent 
revizuite de IAS; invită totuși Agenția să 
informeze prompt autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens și la 
rezultatele obținute;

observă că Agenția a raportat punerea în 
aplicare a celor două recomandări foarte 
importante ale IAS, respectiv adaptarea 
drepturilor de acces la sistemul ABAC 
pentru OCD și instituirea și punerea în 
aplicare a unei politici pentru gestionarea 
excepțiilor și a unui registru central de 
excepții, iar acțiunile întreprinse în urma 
acestor recomandări au fost încheiate de 
IAS;

Or. en

Amendamentul 20
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – primul paragraf

Propunerea de rezoluție Amendamentul

observă că Agenția a raportat punerea în 
aplicare a celor două recomandări foarte 
importante ale IAS, respectiv adaptarea 
drepturilor de acces la sistemul ABAC 
pentru OCD și instituirea și punerea în 
aplicare a unei politici pentru gestionarea 
excepțiilor și a unui registru central de 
excepții, iar acțiunile întreprinse în urma 
acestor recomandări sunt în prezent
revizuite de IAS; invită totuși Agenția să 
informeze prompt autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens și la rezultatele 
obținute;

observă că Agenția a raportat punerea în 
aplicare a celor două recomandări foarte 
importante ale IAS, respectiv adaptarea 
drepturilor de acces la sistemul ABAC 
pentru OCD și instituirea și punerea în 
aplicare a unei politici pentru gestionarea 
excepțiilor și a unui registru central de 
excepții, iar acțiunile întreprinse în urma 
acestor recomandări sunt în prezent 
revizuite de IAS; invită totuși Agenția să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens și la rezultatele 
obținute;
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Or. en

Amendamentul 21
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Agenția să ia măsuri fără 
întârziere cu privire la aspectele importante 
menționate mai jos și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate:

18. salută faptul că Agenția a luat măsuri 
fără întârziere cu privire la aspectele 
importante menționate mai jos și solicită 
Agenției să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate:

Or. en

Amendamentul 22
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Agenția să ia măsuri fără 
întârziere cu privire la aspectele
importante menționate mai jos și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate:

18. invită Agenția să ia măsuri fără 
întârziere cu privire la aspectele menționate 
mai jos și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate:

Or. en


