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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 Produse Chimice 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

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

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Produse Chimice 
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 Produse Chimice pentru 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Produse Chimice pentru 
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exercițiul financiar 2010; 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 Produse Chimice pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Produse Chimice pentru 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că Raportul Curții de Conturi 
indică faptul că bugetul Agenției pentru 
2010 s-a ridicat la 75 000 000 EUR, în 
timp ce Agenția a raportat un buget de 
75 500 000 EUR pentru exercițiul financiar 
2010; solicită Agenției și Curții de Conturi 
să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
valoarea exactă a bugetului Agenției 
pentru 2010 și să explice existența datelor 
contradictorii în cadrul aceluiași raport;

1. constată că Raportul Curții de Conturi 
indică faptul că bugetul Agenției pentru 
2010 s-a ridicat la 75 000 000 EUR, în 
timp ce Agenția a raportat un buget de 
75 500 000 EUR pentru exercițiul financiar 
2010;

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, în mod normal,
Agenția este finanțată prin onorarii plătite 
de industrie pentru înregistrarea 
substanțelor chimice, precum și printr-o 
contribuție potențială a Uniunii, conform 
legislației Uniunii;

2. ia act de declarația Agenției, potrivit 
căreia Agenția este finanțată prin onorarii 
plătite de industrie pentru înregistrarea 
substanțelor chimice, precum și printr-o 
contribuție potențială a Uniunii, conform 
legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată, din raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară, că Agenția 
s-a angajat să ramburseze Comisiei 
întreaga contribuție temporară a Uniunii în 
momentul primirii notei de debit 
corespunzătoare; invită Agenția să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune dacă 
rambursarea a fost efectuată conform 
angajamentului;

5. constată, din raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară, că Agenția 
s-a angajat să ramburseze Comisiei 
întreaga contribuție temporară a Uniunii în 
momentul primirii notei de debit 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 8
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată, din raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară, că Agenția 
s-a angajat să ramburseze Comisiei 
întreaga contribuție temporară a Uniunii în 
momentul primirii notei de debit 
corespunzătoare; invită Agenția să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune dacă rambursarea 
a fost efectuată conform angajamentului;

5. constată, din raportul Agenției privind 
gestiunea bugetară și financiară, că Agenția 
s-a angajat să ramburseze Comisiei 
întreaga contribuție temporară a Uniunii în 
momentul primirii notei de debit 
corespunzătoare; ia notă de declarația 
Agenției, potrivit căreia rambursarea
contribuției temporare a fost efectuată în 
luna martie 2011, iar dobânda a fost 
plătită Comisiei;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de răspunsul Agenției conform 
căruia Agenția va include în următoarea 
revizuire a Regulamentului său financiar o 
propunere de mecanism pentru gestionarea 
veniturilor proprii excedentare; constată 
din raportul anual de activitate al Agenției 
că s-a încheiat un acord cu un custode 
extern și foarte bine cotat, precum și 
faptul că se pregătește un al doilea acord
pentru a asigura păstrarea rezervelor de
lichidități și diversificarea riscurilor 
legate de acestea, care ar trebui să 
constituie sursa principală de finanțare a 
Agenției până la intrarea în vigoare a 
noilor perspective financiare în 2014; 
solicită Agenției să țină la curent în mod 
regulat autoritatea de descărcare de 
gestiune în această privință;

11. ia act de răspunsul Agenției conform 
căruia Agenția va include în următoarea 
revizuire a Regulamentului său financiar o 
propunere de mecanism pentru gestionarea 
veniturilor proprii excedentare; constată 
din raportul anual de activitate al Agenției 
că s-a încheiat un acord cu Banca 
Europeană de Investiții și cu Banca 
Centrală a Finlandei pentru a se raporta 
autorității de descărcare de gestiune dacă 
se schimbă administratorul de active;

Or. en
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Amendamentul 10
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de răspunsul Agenției conform 
căruia Agenția va include în următoarea 
revizuire a Regulamentului său financiar o 
propunere de mecanism pentru gestionarea 
veniturilor proprii excedentare; constată 
din raportul anual de activitate al Agenției 
că s-a încheiat un acord cu un custode 
extern și foarte bine cotat, precum și faptul 
că se pregătește un al doilea acord pentru a 
asigura păstrarea rezervelor de lichidități și 
diversificarea riscurilor legate de acestea, 
care ar trebui să constituie sursa principală 
de finanțare a Agenției până la intrarea în 
vigoare a noilor perspective financiare în 
2014; solicită Agenției să țină la curent în 
mod regulat autoritatea de descărcare de 
gestiune în această privință;

11. ia act de răspunsul Agenției conform 
căruia Agenția va include în următoarea 
revizuire a Regulamentului său financiar o 
propunere de mecanism pentru gestionarea 
veniturilor proprii excedentare; constată 
din raportul anual de activitate al Agenției 
că s-a încheiat un acord cu un custode 
extern și foarte bine cotat, precum și faptul 
că se pregătește un al doilea acord pentru a 
asigura păstrarea rezervelor de lichidități și 
diversificarea riscurilor legate de acestea, 
care ar trebui să constituie sursa principală 
de finanțare a Agenției până la intrarea în 
vigoare a noilor perspective financiare în 
2014; ia act de declarația Agenției, potrivit 
căreia la Banca Europeană de Investiții și 
la Banca Centrală a Finlandei au fost 
depuse rezerve de lichidități pentru 
administrarea activelor;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că Curtea de Conturi nu 
menționează creditele reportate și anulate 
ale Agenției în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 12
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4a (nou) – după punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conflictul de interese

Or. en

Amendamentul 13
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. luând act de faptul că Agenția este 
implicată în luarea unor decizii foarte 
importante pentru consumatori și ținând 
seama de expunerea acesteia, datorată 
importanței Agenției pentru industrie, 
așteaptă cu interes să primească și să 
dezbată constatările și recomandările din 
Raportul special privind situațiile de 
conflict de interese care urmează a fi 
publicat de Curtea de Conturi înainte de 
sfârșitul lunii iunie 2012;

Or. en


