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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 Siguranță Maritimă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

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

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă 
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 Siguranță Maritimă 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă 
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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 Siguranță Maritimă 
pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă 
pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată din informațiile oferite de
Curtea de Conturi că bugetul Agenției
pentru 2010 s-a ridicat la 50 100 000 EUR,
în timp ce Agenția a raportat un buget de 
54 400 000 EUR în credite de angajament 
și 50 600 000 EUR în credite de plată
pentru anul 2010; solicită Agenției și 
Curții de Conturi să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la suma exactă a bugetului 
Agenției pentru 2010 și să explice 
existența datelor contradictorii în raportul 
Agenției și în raportul Curții de Conturi;

2. constată din informațiile oferite de
Agenție că bugetul acesteia pentru 2010 s-
a ridicat la 53 400 000 EUR în credite de 
angajament și 50 600 000 EUR în credite 
de plată;

Or. en



AM\892974RO.doc 5/9 PE483.621v01-00

RO

Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că, în urma solicitării 
Parlamentului, Agenția a inclus în raportul 
său anual informații specifice privind 
angajamentele a posteriori (adică 
angajamente legale care au fost asumate 
înainte de angajamentele bugetare 
aferente); constată eforturile Agenției de a 
reduce angajamentele a posteriori (de la un 
număr mai mare de 20 în 2007 la 5 în 
2010); își exprimă, însă, îngrijorarea cu 
privire la faptul că astfel de angajamente 
reprezintă o încălcare a articolului 62 
alineatul (1) din Regulamentul financiar 
cadru, precum și cu privire la faptul că 
Agenția a perpetuat această deficiență din 
2006;

6. ia act de faptul că, în urma solicitării 
Parlamentului, Agenția a inclus în raportul 
său anual informații specifice privind 
angajamentele a posteriori (adică 
angajamente legale care au fost asumate 
înainte de angajamentele bugetare 
aferente); constată eforturile Agenției de a 
reduce angajamentele a posteriori (de la un 
număr mai mare de 20 în 2007 la 5 în 
2010);

Or. en
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Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Agenția să aplice în mod 
corect procedurile de achiziții publice și să 
asigure informații adecvate privind 
procedurile de achiziții publice planificate 
în programul său anual de lucru; este 
preocupat în special de faptul că, în 
programul său anual de lucru, Agenția nu
prezintă în mod explicit toate informațiile 
la care se face referire în Regulamentul 
financiar și în normele de aplicare ale 
acestuia; reamintește Agenției că, în cazul 
în care o decizie de finanțare în cadrul unor 
proceduri planificate de achiziții publice 
operaționale nu este sprijinită în mod 
adecvat de informații corespunzătoare, 
acest fapt poate pune sub semnul întrebării 
validitatea deciziei Agenției; constată din 
raportul Agenției că, începând cu 2011, 
programul de lucru final conține o anexă 
specifică care indică pachetul bugetar 
global rezervat pentru procedurile de 
achiziții publice în timpul anului, un număr 
indicativ de contracte, precum și termene-
limită indicative grupate în funcție de 
activități;

8. invită Agenția să aplice în mod corect 
procedurile de achiziții publice și să 
asigure informații adecvate privind 
procedurile de achiziții publice planificate 
în programul său anual de lucru; este 
preocupat în special de faptul că, în 
programul său anual de lucru, Agenția nu a 
prezentat în mod explicit toate informațiile 
la care se face referire în Regulamentul 
financiar și în normele de aplicare ale 
acestuia; reamintește Agenției că, în cazul 
în care o decizie de finanțare în cadrul unor 
proceduri planificate de achiziții publice 
operaționale nu este sprijinită în mod 
adecvat de informații corespunzătoare, 
acest fapt poate pune sub semnul întrebării 
validitatea deciziei Agenției; constată din 
raportul Agenției că, începând cu 2011, 
programul de lucru final conține o anexă 
specifică care indică pachetul bugetar 
global rezervat pentru procedurile de 
achiziții publice în timpul anului, un număr 
indicativ de contracte, precum și termene-
limită indicative grupate în funcție de 
activități;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Agenției să asigure informarea 
Consiliului de administrație, în mod corect 

9. solicită Agenției să asigure informarea
Consiliului de administrație, în mod corect 
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și în timp util, cu privire la procedurile 
negociate; constată, de fapt, că procedurile 
negociate desfășurate de Agenție, la care 
ar trebui să se facă apel în condiții strict 
definite, nu sunt raportate în mod necesar 
Consiliului de administrație;

și în timp util, cu privire la procedurile 
negociate; ia act de faptul că, potrivit 
Agenției, începând cu anul 2009, în 
Raportul anual de activitate al acesteia 
este inclusă o anexă specifică ce cuprinde 
informațiile necesare referitoare la
procedurile negociate;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la
faptul că independența contabilului-șef al 
Agenției a fost considerată a fi în pericol în 
2010; constată, de fapt, că în timpul anului:

10. ia act de faptul că independența 
contabilului-șef al Agenției a fost 
considerată a fi în pericol în 2010; 
constată, de fapt, că în timpul anului:

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
există încă deficiențe cu privire la 
contabilul-șef al Agenției, în special în 
ceea ce privește definirea 
responsabilităților și evaluarea îndeplinirii 
sarcinilor sale; îndeamnă, astfel, Agenția
să remedieze rapid situația și să informeze 
în mod regulat autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate și rezultatele concrete în 
acest sens;

12. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
există încă deficiențe cu privire la 
contabilul-șef al Agenției, în special în 
ceea ce privește definirea 
responsabilităților și evaluarea îndeplinirii 
sarcinilor sale; ia act de faptul că Agenția
a luat măsurile necesare pentru a remedia
situația raportată anterior;
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Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că, în Raportul său 
anual pentru exercițiul 2010, Curtea de 
Conturi nu a făcut referire la 
transferurile bugetare ale Agenției; 
consideră cu numărul mare de transferuri 
bugetare în cadrul Agenției a preocupat 
Parlamentul în anii precedenți (49 în 
2009, 52 în 2008 și 32 în 2007); solicită, 
astfel, Curții de Conturi să informeze 
imediat autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
situația transferurilor în 2010;

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că Agenția mai are încă de pus 
în aplicare 15 recomandări „foarte 
importante” formulate de Serviciul de 
Audit Intern; este preocupat de faptul că 
punerea în aplicare a 8 dintre aceste 
recomandări a fost întârziată cu 6-12 luni, 
în timp ce o recomandare a fost respinsă; 
constată că primele 11 recomandări „foarte 
importante” privesc procesul decizional în 
domeniul juridic și financiar, gestiunea 
resurselor umane și standardele de control 

16. constată că Agenția mai are încă de pus 
în aplicare 15 recomandări „foarte 
importante” formulate de Serviciul de 
Audit Intern; este preocupat de faptul că 
punerea în aplicare a 8 dintre aceste 
recomandări a fost întârziată cu 6-12 luni, 
în timp ce o recomandare a fost respinsă; 
constată că primele 11 recomandări „foarte 
importante” privesc procesul decizional în 
domeniul juridic și financiar, gestiunea 
resurselor umane și standardele de control 
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intern; constată, de asemenea, că 
recomandarea respinsă privește 
responsabilitatea pentru evaluarea 
îndeplinirii sarcinilor de către contabilul-
șef; îndeamnă, astfel, Agenția să explice 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune motivele care stau la baza acestei 
respingeri și solicită Agenției să ia măsuri 
cu privire la recomandările întârziate;

intern; constată, de asemenea, că 
recomandarea respinsă privește 
responsabilitatea pentru evaluarea 
îndeplinirii sarcinilor de către contabilul-
șef; îndeamnă, astfel, Agenția să explice 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune motivele care stau la baza acestei 
respingeri și solicită Agenției să ia măsuri 
cu privire la recomandările întârziate; ia 
act de faptul că, potrivit Agenției, o 
recomandare a Serviciului de Audit 
Intern (IAS) (responsabilitatea pentru 
evaluarea îndeplinirii sarcinilor de către 
contabilul-șef) a fost respinsă din cauza 
unor interpretări juridice diferite ale 
Statutului funcționarilor; subliniază că, 
totuși, în urma acordului reciproc dintre 
IAS și Agenție, Agenția a dat curs întru 
totul acestei recomandări a IAS și a 
adoptat între timp o normă de punere în 
aplicare specifică;

Or. en

Amendamentul 14
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită, astfel, Agenției să informeze 
autoritatea de descărcare de gestiune cu 
privire la rezultatele concrete obținute în 
urma aplicării recomandărilor formulate 
de structura de audit intern;

ia act de declarația Agenției conform 
căreia au fost adoptate planul de 
asigurare a continuității activității pentru 
aplicațiile maritime, planul de asigurare a 
continuității activității pentru activități de 
sprijin și procedura de înregistrare a 
excepțiilor;

Or. en


