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Ändringsförslag 1
Lucas Hartong

Förslag till beslut 1
Beaktandeled 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
rekommendation av den ... (.../2012 –
C7-.../2012),

med beaktande av rådets rekommendation 
av den ... (.../2012 – C7-.../2012), där rådet 
påpekade att medlemsstaterna 
Storbritannien, Nederländerna och 
Sverige för första gången inte har 
godkänt att ansvarsfrihet beviljas,

Or. nl

Ändringsförslag 2
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för 
Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar avseende
genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska byrån för återuppbyggnad 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Lucas Hartong

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för 1. Europaparlamentet beviljar inte
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Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar avseende
genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2010.

direktören för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
centrumets budget för budgetåret 2010.

Or. nl

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för 
Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar avseende
genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska byrån för återuppbyggnad 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Lucas Hartong

Förslag till beslut 2
Beaktandeled 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
rekommendation av den ... (.../2012 –
C7-.../2012),

– med beaktande av rådets 
rekommendation av den ... (.../2012 – C7-
.../2012),där rådet påpekade att 
medlemsstaterna Storbritannien, 
Nederländerna och Sverige för första 
gången inte har godkänt att ansvarsfrihet 
beviljas,

Or. nl
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Ändringsförslag 6
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 8
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
rekommendation av den ... (.../2012 –
C7-.../2012),

– med beaktande av rådets 
rekommendation av den ... (.../2012 – C7-
.../2012), där rådet påpekade att 
medlemsstaterna Storbritannien, 
Nederländerna och Sverige för första 
gången inte har godkänt att ansvarsfrihet 
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beviljas,

Or. nl

Ändringsförslag 9
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Centrumets totala budget för 2010 
uppgick till 57 800 000 EUR jämfört med 
49 200 000 EUR 2009, vilket innebär en 
ökning på 17,5 procent. Det totala bidraget 
från EU till centrumets budget 2010 
uppgick till 53 223 000 EUR. 

C. Centrumets totala budget för 2010 
uppgick till 57 800 000 EUR jämfört med 
49 200 000 EUR 2009, vilket innebär en 
ökning på 17,5 procent. Det totala bidraget 
från EU till centrumets budget 2010 
uppgick till 53 223 000 EUR. Det exakta 
belopp som kommissionen har angett som 
bidrag till centrumet för 2010 avvek från 
tidigare uppgifter, vilket har skapat 
osäkerhet kring detta belopp. 

Or. nl

Ändringsförslag 10
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Centrumets totala budget för 2010 
uppgick till 57 800 000 EUR jämfört med 
49 200 000 EUR 2009, vilket innebär en 
ökning på 17,5 procent. Det totala bidraget 
från EU till centrumets budget 2010 
uppgick till 53 223 000 EUR.

C. Centrumets totala budget för 2010 
uppgick till 57 800 000 EUR jämfört med 
49 200 000 EUR 2009, vilket innebär en 
ökning på 17,5 procent. Det totala bidraget 
från EU till centrumets budget 2010 
uppgick till 56 225 000 EUR.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker dock att 
enligt det definitiva antagandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2010 bestod det totala bidraget 
till centrumet av

2. Europaparlamentet understryker dock att 
enligt det definitiva antagandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2010 uppgick det totala bidraget 
till centrumet till 56 225 000 EUR, och 
bestod av

Or. en

Ändringsförslag 12
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– ett bidrag på 33 360 000 EUR för 
avdelning I och II, och

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 13
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– ett bidrag på 22 895 000 EUR för 
avdelning III, av vilka 10 000 000 EUR 
betalades.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 14
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 2 – stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Parlamentet noterar att de två bidragen 
uppgår till 56 225 000 EUR. Detta belopp 
skiljer sig från det belopp som 
presenterades som EU:s totala bidrag till 
centrumet för 2010. Kommissionen 
uppmanas därför att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
det exakta bidrag som anslagits till 
Centrumen för budgetåret 2010, och att 
förklara de olika siffror avseende 
centrumet som presenterades i det 
definitiva antagandet av Europeiska
unionens allmänna budget för 
budgetåret 2010.

Europaparlamentet noterar dock att
samma dokument presenterar ett totalt 
EU-bidrag på 53 223 000 EUR för 2010. 
Parlamentet noterar kommissionens 
uttalande att EU:s totala bidrag till 
centrumet för 2010 uppgick till 
56 225 000 EUR, och att beloppet 
53 223 000 EUR är resultatet av bristande 
konsekvens i den text som åtföljer 
budgetsiffrorna. Detta visar att det är 
nödvändigt att kommissionen varje år ger 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
konsoliderad information per byrå om de 
totala årliga anslagen från unionens 
allmänna budget. 

Or. en

Ändringsförslag 15
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ser i centrumets 
slutliga årsredovisning att budgetens 
genomförande vid slutet av 2010 uppgick 
till 95 procent av 
åtagandebemyndigandena. Dock är det 
oroande att budgetens genomförande när 
det gäller betalningsbemyndiganden endast 
nådde 68 procent av den totala budgeten. 
Parlamentet finner inte desto mindre att 
detta faktiskt är en förbättring jämfört 

4. Europaparlamentet ser i centrumets 
slutliga årsredovisning att budgetens 
genomförande vid slutet av 2010 uppgick 
till 95 procent av 
åtagandebemyndigandena. Dock är det 
oroande att budgetens genomförande när 
det gäller betalningsbemyndiganden endast 
nådde 68 procent av den totala budgeten. 
Parlamentet anser att centrumet 
uppenbarligen klarar sig med ett mindre 
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med 59 procent för 2009, men anser att 
centrumet behöver göra ytterligare 
ansträngningar i detta sammanhang.

årligt bidrag.

Or. nl

Ändringsförslag 16
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet konstaterar att 
centrumet nu arbetar tillsammans med 
sina partner för att genomföra 
förändringar, baserat på de lärdomar som 
drogs av H1N1-pandemin 2009, för att 
ytterligare förbättra centrumets 
prestationer i framtiden. Parlamentet 
framhåller centrumets viktiga bidrag till 
åtgärderna för att bekämpa 
H1N1-pandemin 2009, genom de 
preliminära riktlinjerna om 
”användningen av specifika 
influensavacciner” 2009.

16. Europaparlamentet noterar att 
centrumet knappast har genomfört några 
förändringar, baserat på de lärdomar som 
drogs av dramat med 
H1N1-pandemin 2009. Parlamentet frågar 
sig rent ut, bl.a. mot den bakgrunden, om 
inte de nationella organen i 
medlemsstaterna har mycket bättre 
förutsättningar än centrumet att utföra 
denna uppgift.

Or. nl


