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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor executivo da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
pela execução do orçamento da Agência 
para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao diretor executivo da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
pela execução do orçamento da Agência 
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 executivo da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
pela execução do orçamento da Agência 
para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao diretor executivo da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
pela execução do orçamento da Agência 
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 Agência 
Europeia dos Produtos Químicos relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
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 Agência 
Europeia dos Produtos Químicos relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Assinala que o Tribunal de Contas 
indicou que o orçamento da Agência para 
2010 atingiu 75 000 000 euros, ao passo 
que a Agência indicou um orçamento de 
75 500 000 euros para o exercício de 2010;
convida a Agência e o Tribunal de Contas 
a informar a autoridade de quitação 
acerca do valor exato do orçamento da 
Agência para 2010 e a explicar os dados 
contraditórios no mesmo relatório;

1. Assinala que o Tribunal de Contas 
indicou que o orçamento da Agência para 
2010 atingiu 75 000 000 euros, ao passo 
que a Agência indicou um orçamento de 
75 500 000 euros para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Salienta que, regra geral, a Agência é 
financiada através de taxas pagas pela 
indústria para o registo de substâncias 
químicas e por uma potencial contribuição 
da União, tal como defende o legislador da 
União;

2. Regista que, segundo a Agência, esta é 
financiada através de taxas pagas pela 
indústria para o registo de substâncias 
químicas e por uma potencial contribuição 
da União, tal como defende o legislador da 
União;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Verifica, a partir do Relatório da 
Agência sobre a Gestão Orçamental e 
Financeira, que esta se comprometeu a 
reembolsar na totalidade a contribuição 
temporária da União à Comissão após 
receção da nota de débito correspondente;
convida a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre se o 
reembolso se realizou como previsto;

5. Verifica, a partir do Relatório da 
Agência sobre a Gestão Orçamental e 
Financeira, que esta se comprometeu a 
reembolsar na totalidade a contribuição 
temporária da União à Comissão após 
receção da nota de débito correspondente;

Or. en

Alteração 8
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Verifica, a partir do Relatório da 
Agência sobre a Gestão Orçamental e 
Financeira, que esta se comprometeu a 
reembolsar na totalidade a contribuição 

5. Verifica, a partir do Relatório da 
Agência sobre a Gestão Orçamental e 
Financeira, que esta se comprometeu a 
reembolsar na totalidade a contribuição 
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temporária da União à Comissão após 
receção da nota de débito correspondente; 
convida a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre se o 
reembolso se realizou como previsto;

temporária da União à Comissão após 
receção da nota de débito correspondente; 
regista que, segundo a Agência, o 
reembolso da contribuição temporária se 
realizou em março de 2011, tendo sido 
pagos juros à Comissão;

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a resposta da Agência, em que 
esta declara que incluirá uma proposta 
referente a um mecanismo de gestão dos 
excedentes das receitas por ocasião da 
próxima revisão do Regulamento 
Financeiro Quadro; entende, com base no 
Relatório Anual de Atividades da Agência, 
que foi estabelecido um acordo com um 
depositário externo muito bem cotado e 
que se encontra em preparação um 
segundo acordo com vista à salvaguarda e 
diversificação do risco das reservas de 
tesouraria acumuladas, devendo estas ser 
a principal fonte de financiamento da 
Agência até ao início do próximo período 
de Perspetivas Financeiras em 2014; 
espera que a Agência informe 
regularmente a autoridade de quitação 
relativamente a esta matéria;

11. Salienta a resposta da Agência, em que 
esta declara que incluirá uma proposta 
referente a um mecanismo de gestão dos 
excedentes das receitas por ocasião da 
próxima revisão do Regulamento 
Financeiro Quadro; entende, com base no 
Relatório Anual de Atividades da Agência 
que foi estabelecido um acordo com o 
Banco Europeu de Investimento e o
Banco Central da Finlândia que prevê a 
notificação à autoridade de quitação de 
qualquer alteração do gestor de ativos;

Or. en

Alteração 10
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a resposta da Agência, em que 
esta declara que incluirá uma proposta 
referente a um mecanismo de gestão dos 
excedentes das receitas por ocasião da 
próxima revisão do Regulamento 
Financeiro Quadro; entende, com base no 
Relatório Anual de Atividades da Agência, 
que foi estabelecido um acordo com um 
depositário externo muito bem cotado e 
que se encontra em preparação um segundo 
acordo com vista à salvaguarda e 
diversificação do risco das reservas de 
tesouraria acumuladas, devendo estas ser a 
principal fonte de financiamento da 
Agência até ao início do próximo período 
de Perspetivas Financeiras em 2014; 
espera que a Agência informe 
regularmente a autoridade de quitação 
relativamente a esta matéria;

11. Salienta a resposta da Agência, em que 
esta declara que incluirá uma proposta 
referente a um mecanismo de gestão dos 
excedentes das receitas por ocasião da 
próxima revisão do Regulamento 
Financeiro Quadro; entende, com base no 
Relatório Anual de Atividades da Agência, 
que foi estabelecido um acordo com um 
depositário externo muito bem cotado e 
que se encontra em preparação um segundo 
acordo com vista à salvaguarda e 
diversificação do risco das reservas de 
tesouraria acumuladas, devendo estas ser a 
principal fonte de financiamento da 
Agência até ao início do próximo período 
de Perspetivas Financeiras em 2014; 
regista que, segundo a Agência, foram 
depositadas reservas de tesouraria para 
gestão de ativos no Banco Europeu de 
Investimento e no Banco Central da 
Finlândia;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta que o Tribunal de Contas 
não mencione as dotações da Agência 
transitadas e canceladas no seu relatório 
sobre as contas anuais da Agência para o 
exercício de 2010;

Suprimido

Or. en
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Alteração 12
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
Título intercalar 4-A (novo) após o n.º 20

Proposta de resolução Alteração

Conflito de interesses

Or. en

Alteração 13
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Observa que a Agência participa em 
decisões de enorme relevo para os 
consumidores e, tendo em conta a sua 
exposição que advém da importância que 
tem para a indústria, aguarda com 
expectativa a receção e discussão das 
constatações e das recomendações do 
Relatório Especial sobre situações de 
conflito de interesses, que deverá ser 
publicado pelo Tribunal de Contas 
Europeu até ao final de junho de 2012;

Or. en


