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Amendamentul 1
Lucas Hartong

Propunerea de decizie 1
Referirea 3

Propunerea de decizie Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012 – C7-
0000/2012),

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012 – C7-
0000/2012) şi constatând că Regatul Unit, 
Ţările de Jos şi Suedia au refuzat pentru 
prima dată să aprobe acordarea 
descărcării de gestiune,

Or. nl

Amendamentul 2
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... … directorului Centrului European de 
Prevenire şi Control al Bolilor descărcarea 
de gestiune pentru execuţia bugetului 
Centrului aferent exerciţiului financiar 
2010;

1. acordă directorului Centrului European 
de Prevenire şi Control al Bolilor 
descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului centrului aferent exerciţiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Lucas Hartong

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului European de 1. refuză să acorde directorului Centrului 
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Prevenire şi Control al Bolilor descărcarea 
de gestiune pentru execuţia bugetului 
Centrului aferent exerciţiului financiar 
2010;

European de Prevenire şi Control al Bolilor 
descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului centrului aferent exerciţiului 
financiar 2010;

Or. nl

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului European de 
Prevenire şi Control al Bolilor descărcarea 
de gestiune pentru execuţia bugetului 
Centrului aferent exerciţiului financiar 
2010;

1. acordă directorului Centrului European 
de Prevenire şi Control al Bolilor 
descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului centrului aferent exerciţiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Lucas Hartong

Propunerea de decizie 2
Referirea 3

Propunerea de decizie Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012–C7-
0000/2012),

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012 – C7-
0000/2012) şi constatând că Regatul Unit, 
Ţările de Jos şi Suedia au refuzat pentru 
prima dată să aprobe acordarea 
descărcării de gestiune,

Or. nl

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei
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Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 8
Lucas Hartong

Propunere de rezoluţie
Referirea 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012–C7-
0000/2012),

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului din ... (0000/2012 – C7-
0000/2012) şi constatând că Regatul Unit, 
Ţările de Jos şi Suedia au refuzat pentru 
prima dată să aprobe acordarea 
descărcării de gestiune,

Or. nl
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Amendamentul 9
Lucas Hartong

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât bugetul general al Centrului 
pentru 2010 s-a ridicat la 57 800 000 EUR 
faţă de 49 200 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 17,5%; întrucât 
contribuţia totală a Uniunii Europene la 
bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 
53 223 000 EUR,

C. întrucât bugetul general al Centrului 
pentru 2010 s-a ridicat la 57 800 000 EUR 
faţă de 49 200 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 17,5%; întrucât 
contribuţia totală a Uniunii Europene la 
bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 
53 223 000 EUR; întrucât cuantumul 
precis al subvenţiilor alocate Centrului în 
2010 este diferit de cifrele anterioare şi, în 
consecinţă, au apărut îndoieli cu privire 
la suma respectivă;

Or. nl

Amendamentul 10
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât bugetul general al Centrului 
pentru 2010 s-a ridicat la 57 800 000 EUR 
faţă de 49 200 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 17,5%; întrucât 
contribuţia totală a Uniunii Europene la 
bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 
53 223 000 EUR,

C. întrucât bugetul general al Centrului 
pentru 2010 s-a ridicat la 57 800 000 EUR 
faţă de 49 200 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 17,5%; întrucât 
contribuţia totală a Uniunii Europene la 
bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 
56 225 000 EUR,

Or. en

Amendamentul 11
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluţie
Punctul 2 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază totuşi că, potrivit bugetului 
general al Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010 adoptat definitiv, 
subvenţia totală acordată Centrului 
includea:

2. subliniază că, potrivit bugetului general 
al Uniunii Europene pentru exerciţiul 
financiar 2010 adoptat definitiv, 
contribuţia totală acordată Centrului s-a 
ridicat la 56 225 000 EUR şi includea:

Or. en

Amendamentul 12
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- o subvenţie de 33 360 000 EUR în 
temeiul titlurilor I şi II, precum şi

- o contribuţie de 33 360 000 EUR în 
temeiul titlurilor I şi II, precum şi

Or. en

Amendamentul 13
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 – liniuţa 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– o subvenţie de 22 895 000 EUR în 
temeiul titlului III, din care s-a plătit suma 
de 10 000 000 EUR;

– o contribuţie de 22 895 000 EUR în 
temeiul titlului III, din care s-a plătit suma 
de 10 000 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 14
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluţie
Punctul 2 – paragraful 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

constată că cele două subvenţii se ridică la 
suma de 56 225 000 EUR; remarcă faptul 
că această sumă este diferită faţă de suma 
prezentată ca fiind contribuţia totală a 
Uniunii Europene la bugetul Centrului 
pentru 2010; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia Europeană să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la subvenţia exactă 
alocată Centrului pentru exerciţiul 
financiar 2010 şi să explice cifrele diferite 
referitoare la Centru prezentate în bugetul 
general al Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010 adoptat definitiv;

constată însă că acelaşi document indică o 
contribuţie totală a Uniunii Europene de 
53 223 000 EUR în 2010; ia act de 
declaraţia Comisiei Europene potrivit 
căreia contribuţia Uniunii Europene la 
bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 
56 225 000 EUR şi că cifra de 
53 223 000 EUR este rezultatul unor 
inconsecvenţe în textul care însoţeşte 
cifrele din buget; consideră că această 
situaţie subliniază necesitatea ca 
informaţii consolidate cu privire la
finanţarea anuală totală acordată fiecărei 
agenţii de la bugetul general al Uniunii să 
fie puse anual la dispoziţia autorităţii de 
descărcare de gestiune de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 15
Lucas Hartong

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. constată, pe baza conturilor anuale ale 
Centrului, că execuţia bugetului la finalul 
exerciţiului 2010 a atins un nivel de 95% 
pentru creditele de angajament; este totuşi 
îngrijorat că execuţia bugetului în ceea ce 
priveşte creditele de plată a ajuns doar la 
68% din bugetul total; este totuşi de părere 
că acest lucru reprezintă deja o 
îmbunătăţire în comparaţie cu nivelul de 
59% din 2009, dar consideră că Centrul
trebuie să depună eforturi suplimentare în 
acest sens;

4. constată, pe baza conturilor anuale ale 
Centrului, că execuţia bugetului la finalul 
exerciţiului 2010 a atins un nivel de 95% 
pentru creditele de angajament; este totuşi 
îngrijorat că execuţia bugetului în ceea ce 
priveşte creditele de plată a ajuns doar la 
68% din bugetul total; consideră că Centrul
poate în mod evident funcţiona cu un 
buget anual mai mic;
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Or. nl

Amendamentul 16
Lucas Hartong

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. recunoaşte faptul că Centrul
colaborează acum cu partenerii săi pentru 
a realiza schimbări pe baza lecţiilor 
învăţate în urma pandemiei H1N1 din 
2009, în scopul de a îmbunătăţi în 
continuare performanţa Centrului pentru 
viitor; subliniază totuşi importanţa 
contribuţiilor Centrului la măsurile de 
combatere a pandemiei de gripă H1N1, 
prin emiterea în 2009 de orientări 
preliminare incluse în documentul „Use 
of specific pandemic influenza vaccines” 
(„Utilizarea vaccinurilor specifice 
împotriva gripei pandemice”);

16. constată că Centrul nu procedează 
decât la schimbări neglijabile pe baza
lecţiilor învăţate în urma dezastrului H1N1 
din 2009; se întreabă, şi din acest motiv, 
dacă instituţiile naţionale din statele
membre nu sunt mai bine plasate decât 
Centrul pentru a executa aceste sarcini;

Or. nl


