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Τροπολογία 1
Lucas Hartong

Πρόταση απόφασης 1
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-
0000/2012),,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της …  (0000/2012 – C7-
0000/2012), και σημειώνοντας ότι για 
πρώτη φορά η Αγγλία, οι Κάτω χώρες και 
η Σουηδία αρνήθηκαν να χορηγήσουν την 
έγκρισή τους για την απαλλαγή,

Or. nl

Τροπολογία 2
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στην Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Lucas Hartong

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 1. αρνείται να χορηγήσει απαλλαγή στο 
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Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

Or. nl

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στην Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Lucas Hartong

Πρόταση απόφασης 2
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-
0000/2012),,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της …  (0000/2012 – C7-
0000/2012), και σημειώνοντας ότι για 
πρώτη φορά η Αγγλία, οι Κάτω χώρες και 
η Σουηδία αρνήθηκαν να χορηγήσουν την 
έγκρισή τους για την απαλλαγή,

Or. nl

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 
2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 
2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 8
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-
0000/2012),,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της …  (0000/2012 – C7-
0000/2012), και σημειώνοντας ότι για 
πρώτη φορά η Αγγλία, οι Κάτω χώρες και 
η Σουηδία αρνήθηκαν να χορηγήσουν την 
έγκρισή τους για την απαλλαγή,

Or. nl
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Τροπολογία 9
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Κέντρου για το έτος 
2010 ήταν 57.800.000 ευρώ έναντι 
49.200.000 ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας 
αύξηση 17,5%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου 
για το 2010 ανήλθε σε 53.223.000 ευρώ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Κέντρου για το έτος 
2010 ήταν 57.800.000 ευρώ έναντι 
49.200.000 ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας 
αύξηση 17,5%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου 
για το 2010 ανήλθε σε 53.223.000 ευρώ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακριβές ποσό 
της επιχορήγησης που διατέθηκε στο 
Κέντρο για το 2010 αποκλίνει από τους 
προηγούμενους αριθμούς, με αποτέλεσμα 
να γεννώνται αμφιβολίες ως προς το ποσό 
αυτό·

Or. nl

Τροπολογία 10
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Κέντρου για το έτος 
2010 ήταν 57.800.000 ευρώ έναντι 
49.200.000 ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας 
αύξηση 17,5%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου 
για το 2010 ανήλθε σε 53.223.000 ευρώ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Κέντρου για το έτος 
2010 ήταν 57.800.000 ευρώ έναντι 
49.200.000 ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας 
αύξηση 17,5%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου 
για το 2010 ανήλθε σε 56.225.000 ευρώ,

Or. en
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Τροπολογία 11
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την 
τελική έγκριση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2010, η συνολική 
επιχορήγηση στο Κέντρο συνίστατο σε:

2. τονίζει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την 
τελική έγκριση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2010, η συνολική 
συνεισφορά στο Κέντρο ανήλθε σε 
56.225.000 ευρώ και συνίστατο σε:

Or. en

Τροπολογία 12
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– επιχορήγηση ύψους 33.360.000 ευρώ 
στο πλαίσιο των Τίτλων I και II, και

– συνεισφορά ύψους 33.360.000 ευρώ στο 
πλαίσιο των Τίτλων I και II, και

Or. en

Τροπολογία 13
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– επιχορήγηση ύψους 22.895.000 στο 
πλαίσιο του Τίτλου III, εκ των οποίων 
πληρώθηκαν 10.000.000 ευρώ·

– συνεισφορά ύψους 22.895.000 στο 
πλαίσιο του Τίτλου III, εκ των οποίων 
πληρώθηκαν 10.000.000 ευρώ·
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Or. en

Τροπολογία 14
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι οι δύο επιχορηγήσεις 
ανέρχονται σε 56.225.000 ευρώ· 
διαπιστώνει ότι το ποσό αυτό διαφέρει 
από το ποσό που παρουσιάστηκε ως η 
συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Κέντρο για το 2010· καλεί, 
συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με το ακριβές ποσό της 
επιχορήγησης που διετέθη στο Κέντρο για 
το οικονομικό έτος 2010 και να εξηγήσει 
τους διαφορετικούς αριθμούς που εμφαίνει 
η οριστική έγκριση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2010 σε ό,τι αφορά 
το Κέντρο·

σημειώνει, ωστόσο, ότι  το ίδιο έγγραφο 
παρουσιάζει μια συνολική συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της τάξης των 
53.223.000 ευρώ για το 2010. λαμβάνει 
υπό σημείωση τη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της 
οποίας η συνολική συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κέντρο για το 
2010 ανήλθε σε 56.225.000 ευρώ και ότι 
το ποσό των 53.223.000 ευρώ απορρέει 
από ασυνέπειες στο κείμενο που 
συνοδεύει τα ποσά του προϋπολογισμού· 
πρεσβεύει την άποψη ότι η κατάσταση 
αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη για την 
Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τη συνολική 
ετήσια χρηματοδότηση κάθε οργανισμού 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 15
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει, με βάση τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου, ότι 
στα τέλη του 2010 το ποσοστό εκτέλεσης 

4. διαπιστώνει, με βάση τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου, ότι 
στα τέλη του 2010 το ποσοστό εκτέλεσης 
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του προϋπολογισμού έφτασε το 95% όσον 
αφορά τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του διότι το ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές 
έφθασε μόλις το 68% του συνολικού 
προϋπολογισμού· θεωρεί, εντούτοις, ότι 
τούτο αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το 
59% του 2009, πιστεύει όμως ότι 
χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες από το Κέντρο στο θέμα 
αυτό·

του προϋπολογισμού έφτασε το 95% όσον 
αφορά τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του διότι το ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές 
έφθασε μόλις το 68% του συνολικού 
προϋπολογισμού· πιστεύει ότι το Κέντρο 
μπορεί προφανώς να αρκεσθεί σε έναν 
μικρότερο ετήσιο προϋπολογισμό· 

Or. nl

Τροπολογία 16
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι το Κέντρο εργάζεται 
πλέον με τους εταίρους του για την 
εφαρμογή των αλλαγών με βάση τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
πανδημία του H1N1 το 2009, προκειμένου 
να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις 
του Κέντρου στο μέλλον· σημειώνει, 
ωστόσο, τις σημαντικές συνεισφορές του 
Κέντρου στα μέτρα για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του H2N1, 
εκδίδοντας προκαταρκτικές 
κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο "Use of 
specific pandemic influenza vaccines" 
(Χρήση ειδικών εμβολίων για πανδημική 
γρίπη) το 2009·

16. σημειώνει ότι το Κέντρο προέβη σε 
αμελητέες αλλαγές με βάση τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από το δράμα του H1N1 
το 2009· διερωτάται, ως εκ τούτου, εάν οι 
εθνικές αρχές των κρατών μελών δεν θα 
ήταν περισσότερο σε θέση να επιτελέσουν 
το έργο αυτό από ό,τι το Κέντρο· 

Or. nl


