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Изменение 1
Lucas Hartong

Предложение за решение 1
Позоваване 3

Предложение за решение Изменение

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–
0000/2012),

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–
0000/2012) и като отбелязва, че 
Англия [sic], Нидерландия и Швеция за 
пръв път отказаха да одобрят 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета,

Or. nl

Изменение 2
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейския център 
за профилактика и контрол върху 
заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейския център за 
профилактика и контрол върху 
заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Lucas Hartong

Предложение за решение 1
Параграф 1
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Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейския център 
за профилактика и контрол върху 
заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

1. отказва да освободи от 
отговорност директора на Европейския 
център за профилактика и контрол 
върху заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

Or. nl

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейския център 
за профилактика и контрол върху 
заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейския център за 
профилактика и контрол върху 
заболяванията във връзка с 
изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 5
Lucas Hartong

Предложение за решение 2
Позоваване 3

Предложение за решение Изменение

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–
0000/2012),,

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–
0000/2012) и като отбелязва, че 
Англия [sic], Нидерландия и Швеция за 
пръв път отказаха да одобрят 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета,
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Or. nl

Изменение 6
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейския център за профилактика 
и контрол върху заболяванията за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейския център за профилактика 
и контрол върху заболяванията за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 8
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Позоваване 3

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–

– като взе предвид препоръката на 
Съвета от … (0000/2012 – C7–
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0000/2012),, 0000/2012) и като отбелязва, че 
Англия [sic], Нидерландия и Швеция за 
пръв път отказаха да одобрят 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета,

Or. nl

Изменение 9
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че общият бюджет 
на Центъра за 2010 г. възлиза на 
57 800 000 EUR спрямо 49 200 000 EUR 
през 2009 г., което представлява 
увеличение от 17,5 %; като има предвид, 
че общата вноска на Европейския съюз 
в бюджета на Центъра за 2010 г. е 
53 223 000 EUR;

В. като има предвид, че общият бюджет 
на Центъра за 2010 г. възлиза на 
57 800 000 EUR спрямо 49 200 000 EUR 
през 2009 г., което представлява 
увеличение от 17,5 %; като има предвид, 
че общата вноска на Европейския съюз 
в бюджета на Центъра за 2010 г. е 
53 223 000 EUR; като има предвид, че 
точният размер на субсидиите, 
отпуснати на Центъра за 2010 г., е 
различен от по-ранните данни и, 
съответно, възникнаха опасения по 
отношение на този размер;

Or. nl

Изменение 10
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че общият бюджет 
на Центъра за 2010 г. възлиза на 
57 800 000 EUR спрямо 49 200 000 EUR 
през 2009 г., което представлява 

В. като има предвид, че общият бюджет 
на Центъра за 2010 г. възлиза на 
57 800 000 EUR спрямо 49 200 000 EUR 
през 2009 г., което представлява 
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увеличение от 17,5 %; като има предвид, 
че общата вноска на Европейския съюз 
в бюджета на Центъра за 2010 г. е 
53 223 000 EUR;

увеличение от 17,5 %; като има предвид, 
че общата вноска на Европейския съюз 
в бюджета на Центъра за 2010 г. е 
56 225 000 EUR;

Or. en

Изменение 11
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 2 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава обаче, че съгласно 
окончателното приемане на общия 
бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2010 година общата 
субсидия за Центъра се състоеше от:

2. подчертава, че съгласно 
окончателното приемане на общия 
бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2010 година общата вноска
за Центъра възлизаше на 
56 225 000 EUR и се състоеше от:

Or. en

Изменение 12
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 2 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

– субсидия в размер на 33 360 000 EUR 
по дялове I и II, както и

– вноска в размер на 33 360 000 EUR по 
дялове I и II, както и

Or. en

Изменение 13
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 2 – тире 2
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Предложение за резолюция Изменение

– субсидия в размер на 22 895 000 EUR 
за дял III, от която 10 000 000 EUR са 
били изплатени.

– вноска в размер на 22 895 000 EUR за 
дял III, от която 10 000 000 EUR са били 
изплатени.

Or. en

Изменение 14
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 2 – алинея 2

Предложение за резолюция Изменение

отбелязва, че двете субсидии възлизат 
на 56 225 000 EUR; отбелязва, че тази 
сума се различава от сумата, която е 
представена като общата вноска на 
Европейския съюз в бюджета на 
Центъра за 2010 г.; следователно 
настоятелно призовава Европейската 
комисия да информира органа по 
освобождаване от отговорност относно
точния размер на субсидията, 
отпусната на Центъра за 
финансовата 2010 година, и да внесе 
разяснения относно различаващите 
се данни, представени при 
окончателното приемане на общия 
бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2010 година по 
отношение на Центъра;

при все това отбелязва, че същият 
документ представя обща вноска на 
Европейския съюза в размер на 
53 223 000 EUR за 2010 г.; 
потвърждава изявлението на 
Европейската комисия, че вноската
на Европейския съюз в бюджета на 
Центъра за 2010 г. е била 
56 225 000 EUR и че цифрата 
53 223 000 EUR е резултат от 
несъответствия в текста, 
придружаващ данните от бюджета; 
счита, че това отразява 
необходимостта Комисията да 
представя ежегодно на органа по 
освобождаване от отговорност
консолидирана информация относно
предоставеното от общия бюджет на
Съюза общо годишно финансиране за
всяка агенция;

Or. en

Изменение 15
Lucas Hartong
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Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. въз основа на окончателните годишни 
отчети на Центъра потвърждава, че 
изпълнението на бюджета в края на 
2010 г. е достигнало 95 % под формата 
на бюджетни кредити за поети 
задължения; при все това изразява 
загриженост, че изпълнението на 
бюджета под формата на бюджетни 
кредити за плащания е достигнало едва 
68 % от общия бюджет; въпреки това
счита, че това вече представлява 
подобрение спрямо 59 % през 2009 г., 
но счита, че Центърът трябва да 
положи допълнителни усилия в това 
отношение;

4. въз основа на окончателните годишни 
отчети на Центъра потвърждава, че 
изпълнението на бюджета в края на 
2010 г. е достигнало 95 % под формата
на бюджетни кредити за поети 
задължения; при все това изразява 
загриженост, че изпълнението на 
бюджета под формата на бюджетни 
кредити за плащания е достигнало едва 
68 % от общия бюджет; счита, че 
Центърът очевидно може да
функционира с по-малък годишен 
бюджет;

Or. nl

Изменение 16
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. потвърждава, че Центърът
понастоящем работи със своите 
партньори за прилагане на промени 
въз основа на поуките, извлечени от
пандемията H1N1 през 2009 г., с цел
по-нататъшно подобрение на 
работата на Центъра в бъдеще; при 
все това посочва важния принос на 
Центъра за мерките за борба с 
пандемията H2N1 чрез издаването на 
предварителни насоки относно 
„Използването на специфични 
ваксини против грипна пандемия“ 
през 2009 г.;

16. отбелязва, че Центърът извършва 
незначителни промени въз основа на 
поуките, извлечени от бедствието
H1N1 през 2009 г.; задава си въпроса, и 
поради този факт, дали 
националните институции на 
държавите членки не се намират в 
много по-добро положение с цел
изпълнение на тази задача в сравнение 
с Центъра;
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Or. nl


