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Alteração 1
Lucas Hartong

Proposta de decisão 1
Citação 3

Proposta de decisão Alteração

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 –
C7-0000/2012),

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 – C7-
0000/2012), e registando que a 
Inglaterra[sic], os Países Baixos e a 
Suécia se recusaram, pela primeira vez, a 
dar quitação,

Or. nl

Alteração 2
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Lucas Hartong

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 

1. Recusa dar quitação ao Diretor do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças pela execução do orçamento 
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Centro para o exercício de 2010; do Centro para o exercício de 2010;

Or. nl

Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Lucas Hartong

Proposta de decisão 2
Citação 3

Proposta de decisão Alteração

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 –
C7-0000/2012),

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 –
C7-0000/2012), e registando que a 
Inglaterra[sic], os Países Baixos e a 
Suécia se recusaram, pela primeira vez, a 
dar quitação,

Or. nl

Alteração 6
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1
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Proposta de decisão Alteração

1. ... o fecho das contas do Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças pela 
execução do orçamento do Centro para o 
exercício de 2010;

1. Aprova o fecho das contas do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o fecho das contas do Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças pela 
execução do orçamento do Centro para o 
exercício de 2010;

1. Aprova o fecho das contas do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010

Or. en

Alteração 8
Lucas Hartong

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 –
C7-0000/2012),

– Tendo em conta a recomendação do 
Conselho de... (0000/2012 –
C7-0000/2012), e registando que a 
Inglaterra[sic], os Países Baixos e a 
Suécia se recusaram, pela primeira vez, a 
dar quitação,

Or. nl
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Alteração 9
Lucas Hartong

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o orçamento geral do 
Centro para o ano de 2010 foi de 
57 800 000 EUR em comparação com os 
49 200 000 EUR de 2009, perfazendo um 
aumento de 17,5 %; considerando que a 
contribuição total da União Europeia para 
o orçamento do Centro para 2010 foi de 
53 223 000 EUR,

C. Considerando que o orçamento geral do 
Centro para o ano de 2010 foi de 
57 800 000 EUR em comparação com os 
49 200 000 EUR de 2009, perfazendo um 
aumento de 17,5 %; considerando que a 
contribuição total da União Europeia para 
o orçamento do Centro para 2010 foi de 
53 223 000 EUR; considerando que o 
montante exato das subvenções atribuídas 
ao Centro para 2010 difere dos números 
anteriores, fato que suscitou dúvidas 
quanto a esse montante;

Or. nl

Alteração 10
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o orçamento geral do 
Centro para o ano de 2010 foi de 
57 800 000 euros em comparação com os 
49 200 000 euros de 2009, perfazendo um 
aumento de 17,5 %; considerando que a 
contribuição total da União Europeia para 
o orçamento do Centro para 2010 foi de 
53 223 000 euros,

C. Considerando que o orçamento geral do 
Centro para o ano de 2010 foi de 
57 800 000 euros em comparação com os 
49 200 000 euros de 2009, perfazendo um 
aumento de 17,5 %; considerando que a 
contribuição total da União Europeia para 
o orçamento do Centro para 2010 foi de 
56 225 000 euros,

Or. en

Alteração 11
Monica Luisa Macovei
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Proposta de resolução
N.º 2 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

2. Realça, porém, que, de acordo com a 
aprovação definitiva do orçamento geral da 
União Europeia para o exercício de 2010, o 
total da subvenção para o Centro foi 
constituído por:

2. Realça que, de acordo com a aprovação 
definitiva do orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2010, o total 
da contribuição para o Centro perfez um 
total de 56 225 000 euros, e foi constituído 
por:

Or. en

Alteração 12
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– uma subvenção de 33 360 000 euros ao 
abrigo dos Títulos I e II, e

– uma contribuição de 33 360 000 euros 
ao abrigo dos Títulos I e II, e

Or. en

Alteração 13
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2 – travessão 2

Proposta de resolução Alteração

– uma subvenção de 22 895 000 euros ao 
abrigo do Título III, dos quais 
10 000 000 euros foram pagos.

– uma contribuição de 22 895 000 euros 
ao abrigo do Título III, dos quais 
10 000 000 euros foram pagos.

Or. en
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Alteração 14
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2 – parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

Observa que as duas subvenções totalizam 
um montante de 56 225 000 euros; toma 
nota de que este montante difere do valor 
apresentado como contribuição total da 
União Europeia ao Centro para o ano de 
2010; exorta, por conseguinte, a Comissão 
Europeia a informar a autoridade de 
quitação da subvenção exata atribuída ao 
Centro para o exercício de 2010 e a 
explicar os valores distintos apresentados 
na aprovação definitiva do orçamento 
geral da União Europeia para o exercício 
de 2010 no que diz respeito ao Centro;

Observa, no entanto, que o mesmo 
documento apresenta uma contribuição 
total da União Europeia de 53 223 000 
euros para 2010; reconhece a Declaração 
da União Europeia onde se lê que a 
contribuição da União Europeia para o 
Centro para o ano de 2010 foi de
56 225 000 euros, e que o valor de 
53 223 000 euros é resultado de 
inconsistências no texto que acompanha 
os valores orçamentais; é da opinião que 
isso reflete a necessidade, por parte da 
Comissão, de fornecer anualmente à 
autoridade de quitação informação sobre 
o total anual atribuído por Agência a 
partir do orçamento geral da União;

Or. en

Alteração 15
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Reconhece, através das contas anuais 
definitivas do Centro, que a execução 
orçamental no final do ano de 2010 atingiu 
95 % em termos de dotações de 
autorização; manifesta, todavia, a sua 
preocupação com o fato de a execução 
orçamental em termos de pagamentos ter 
apenas atingido 68 % do orçamento total; 
verifica, contudo, que este valor já 
representa uma melhoria em relação aos 
59 % de 2009, mas considera que o Centro 

4. Reconhece, através das contas anuais 
definitivas do Centro, que a execução 
orçamental no final do ano de 2010 atingiu 
95 % em termos de dotações de 
autorização; manifesta, todavia, a sua 
preocupação com o fato de a execução
orçamental em termos de pagamentos ter 
apenas atingido 68 % do orçamento total; 
considera que o Centro pode, claramente, 
funcionar com um orçamento anual mais 
reduzido;
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deve envidar mais esforços a este respeito;

Or. nl

Alteração 16
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Toma conhecimento do fato de que o 
Centro colabora presentemente com os 
seus parceiros para implementar
mudanças com base nos ensinamentos 
colhidos da pandemia de H1N1 em 2009, 
a fim de melhorar o desempenho do 
Centro no futuro; salienta, contudo, o 
importante contributo do Centro para as 
medidas de luta contra a pandemia do 
vírus H2N1, nomeadamente através da 
publicação de orientações preliminares 
intituladas «Use of specific pandemic 
influenza vaccines» em 2009;

16. Observa que o Centro está a introduzir 
ténues mudanças com base nos 
ensinamentos colhidos da catástrofe do
H1N1 de 2009; também por essa razão, 
questiona-se seriamente se as instituições 
nacionais dos Estados-Membros não 
reunirão muito melhores condições para 
executar esta tarefa do que o Centro;

Or. nl


