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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Agenției 
GNSS European descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
GNSS European descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Inés Ayala Sender

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Agenției 
GNSS European descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
GNSS European descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. es

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției GNSS 
European pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
GNSS European pentru exercițiul financiar 
2010;
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Or. en

Amendamentul 4
Inés Ayala Sender

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției GNSS 
European pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
GNSS European pentru exercițiul financiar 
2010;

Or. es

Amendamentul 5
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Considerentul F – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– a insistat ca Agenția să remedieze 
deficiențele din procedurile de selecție a 
personalului, care aduceau atingere 
principiului egalității de tratament în 
aplicarea criteriilor de eligibilitate pentru 
procedurile de selecție, accesibile atât 
candidaților interni, cât și externi;

– a insistat ca Agenția să remedieze 
deficiențele din procedurile de selecție a 
personalului, care aduceau atingere 
principiului egalității de tratament în 
aplicarea criteriilor de eligibilitate pentru 
procedurile de selecție, accesibile atât 
candidaților interni, cât și externi; constată 
că în 2011 Agenția a luat măsurile 
necesare pentru a garanta transparența, 
tratamentul egal și eficacitatea 
procedurilor de selecție a personalului;

Or. es

Amendamentul 6
Inés Ayala Sender
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Propunere de rezoluție
Considerentul F – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

–  a invitat Agenția să remedieze situația 
privind criteriile de excludere pentru cel de 
al Șaptelea program-cadru, care nu au fost 
publicate și nu au fost verificate;

–  a invitat Agenția să remedieze situația 
privind criteriile de excludere pentru cel de 
al Șaptelea program-cadru, care nu au fost 
publicate și nu au fost verificate; constată 
totuși că Agenția a transmis deja 
informații suficiente pentru a demonstra 
în orice moment că a respectat normele 
Regulamentului financiar și cel de-al 
șaptelea Program-cadru de cercetare și că 
a publicat criteriile de excludere 
menționate mai sus în forma adecvată pe 
CORDIS;

Or. es

Amendamentul 7
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Considerentul F – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– a constatat că Agenția nu a demonstrat în 
mod sistematic faptul că verificase 
respectarea criteriilor aplicabile 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru 
beneficiarii potențiali ce participau la unul 
dintre subiecte;

– a constatat că Agenția nu a demonstrat în 
mod sistematic faptul că verificase 
respectarea criteriilor aplicabile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)
pentru beneficiarii potențiali ce participau 
la unul dintre subiecte; constată totuși că 
Agenția a respectat mereu criteriile 
aplicabile IMM-urilor, având în vedere 
faptul că aceasta trebuie, din necesitate, 
să aplice criteriile stabilite de Direcția 
Generală Cercetare a Comisiei în 
procedura de selecție a beneficiarilor; 

Or. es
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Amendamentul 8
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât bugetul Agenției pentru 2010 s-
a ridicat la 15 900 000 EUR față de 
44 400 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 64,19 %; întrucât 
contribuția inițială a Uniunii la bugetul
Agenției pentru 2010 a fost de 7 890 000 
EUR,

G. întrucât bugetul Agenției pentru 2010 s-
a ridicat la 15 900 000 EUR față de 
44 400 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 64,19%; întrucât 
Agenția a raportat o contribuție a Uniunii 
Europene la bugetul său pentru 2010 de
8 690 000 EUR,

Or. en

Amendamentul 9
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că Agenția a achiziționat în 
2010 imobilizări corporale în valoare de 
4 400 000 EUR, cum ar fi generatoare de 
cuplu magnetic pentru sateliți, motoare de 
propulsie a sateliților, rezervoare de 
combustibil pentru sateliți (validare pe 
orbită) și ceasuri atomice terestre cu 
rubidiu (capacitate operațională maximă);

1. constată că, în conformitate cu practica 
contabilă a programului Galileo, 
componente în valoare de 4 400 000 EUR, 
și anume generatoare de cuplu magnetic 
pentru sateliți, motoare de propulsie a 
sateliților, rezervoare de combustibil pentru 
sateliți (validare pe orbită) și ceasuri 
atomice terestre cu rubidiu (capacitate 
operațională maximă), au fost înregistrate 
de Agenție în 2010 drept cheltuieli de 
cercetare; 

Or. es

Amendamentul 10
Inés Ayala Sender
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este îngrijorat de faptul că aceste 
imobilizări au fost înregistrate sub formă 
de cheltuieli de cercetare, în loc să fie 
clasificate drept active deținute de Agenție 
în vederea transferului către Comisie; este 
îngrijorat de faptul că, drept consecință, 
conturile Agenției pentru 2010 nu sunt 
corecte, deoarece conțin o subevaluare 
atât a activelor, cu o sumă de 4 400 000 
EUR, cât și a contului rezultatului 
economic, cu aceeași sumă;

2. constată faptul că aceste imobilizări au 
fost înregistrate sub formă de cheltuieli de 
cercetare, în loc să fie clasificate drept 
active deținute de Agenție în vederea 
transferului către Comisie; subliniază 
faptul că practica contabilă este în 
conformitate cu cerințele UE pentru 
tratamentul contabil al componentelor 
Galileo;

Or. es

Amendamentul 11
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă, prin urmare, Agenția să ia 
măsuri fără întârziere în această privință 
și să informeze, până în martie 2012, 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate 
pentru a remedia această eroare, astfel 
încât acestea să poată fi luate în 
considerare înainte de votul 
Parlamentului European în ședință 
plenară;

3. constată că, în raportul trimis la 28 
februarie 2012, Agenția a informat deja 
Parlamentul cu privire la motivul pentru 
care componentele au fost tratate în 
conturile sale în modul descris mai sus;

Or. es

Amendamentul 12
Inés Ayala Sender
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– obiectivul fazei IOV/FOC este de a 
evalua fezabilitatea tehnică a sistemului, 
care nu a fost validat în 2010;

– obiectivul fazei IOV/FOC este de a 
evalua fezabilitatea tehnică a sistemului, 
care nu a fost validat în 2010, având în 
vedere faptul că Comisia, care 
administrează și este responsabilă de 
programul Galileo, nu intenționează să 
finalizeze validarea decât într-o etapă 
ulterioară;

Or. es

Amendamentul 13
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în conformitate cu Acordul Matimop, 
Agenția nu a avut niciodată intenția de a 
achiziționa acest echipament, care nu s-a 
aflat și nu se va afla niciodată sub controlul 
Agenției;

– în conformitate cu Acordul Matimop, 
Agenția nu a avut niciodată intenția de a 
achiziționa acest echipament, care nu s-a 
aflat și nu se va afla niciodată sub controlul 
său; aceasta este una dintre condițiile 
principale pentru recunoașterea unui 
activ conform standardelor contabile UE;

Or. es

Amendamentul 14
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act, de asemenea, de observațiile 
Curții de Conturi potrivit cărora, ca urmare 

5. ia act, de asemenea, de observațiile 
Curții de Conturi potrivit cărora, ca urmare 
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a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 683/2008, majoritatea activităților și a 
activelor aferente programelor EGNOS și 
Galileo au fost transferate Comisiei în 
decembrie 2009; cu toate acestea, la 
31 decembrie 2010 nu se stabilise încă 
situația celor 2  000 000 EUR deținute de 
Agenție, reprezentând sprijin tehnic din 
partea Agenției Spațiale Europene; prin
urmare, îndeamnă Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate în 
acest sens, dat fiind că Agenția a răspuns
că transferul în cauză urma să fie finalizat 
în septembrie 2011;

a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 683/2008, majoritatea activităților și a 
activelor aferente programelor EGNOS și 
Galileo au fost transferate Comisiei în 
decembrie 2009; cu toate acestea, la 
31 decembrie 2010 nu se stabilise încă 
situația celor 2  000 000 EUR deținute de 
Agenție, reprezentând sprijin tehnic din 
partea Agenției Spațiale Europene; 
constată din informațiile furnizate de 
Agenție că transferul de 2 000 000 EUR a 
fost finalizat la 3 octombrie 2011;

Or. en

Amendamentul 15
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act, de asemenea, de observațiile 
Curții de Conturi potrivit cărora, ca urmare 
a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 683/2008, majoritatea activităților și a 
activelor aferente programelor EGNOS și 
Galileo au fost transferate Comisiei în 
decembrie 2009; cu toate acestea, la 
31 decembrie 2010 nu se stabilise încă 
situația celor 2  000 000 EUR deținute de 
Agenție, reprezentând sprijin tehnic din 
partea Agenției Spațiale Europene; prin 
urmare, îndeamnă Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate în 
acest sens, dat fiind că Agenția a răspuns 
că transferul în cauză urma să fie finalizat 
în septembrie 2011;

5. ia act, de asemenea, de observațiile 
Curții de Conturi potrivit cărora, ca urmare 
a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 683/2008, majoritatea activităților și a 
activelor aferente programelor EGNOS și 
Galileo au fost transferate Comisiei în 
decembrie 2009; cu toate acestea, la 
31 decembrie 2010 nu se stabilise încă 
situația celor 2  000 000 EUR deținute de 
Agenție, reprezentând sprijin tehnic din 
partea Agenției Spațiale Europene; prin 
urmare, îndeamnă Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate în 
acest sens, dat fiind că Agenția a răspuns 
că transferul în cauză urma să fie finalizat 
în septembrie 2011; constată că Agenția a 
transferat fondurile menționate mai sus 
către Comisie la 3 octombrie 2011, astfel 
cum se menționează în informațiile pe 
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care Agenția le-a transmis Parlamentului 
la 28 februarie 2012;

Or. es

Amendamentul 16
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată, pe baza conturilor anuale, ale 
Agenției că subvenția de la bugetul 
Uniunii pentru bugetul Agenției pe 2010 
s-a ridicat la 8 125 900 EUR, față de 
6 604 600 EUR în 2009; constată însă 
următoarele:

eliminat

– potrivit raportului Curții de Conturi 
privind conturile anuale ale Agenției 
pentru 2010, Agenția a declarat că 
contribuția Uniunii s-a ridicat la 
8 700 000 EUR;
– în Raportul privind gestiunea bugetară 
și financiară pentru 2010 se menționează 
că Uniunea a contribuit cu 7 890 000 
EUR;
– potrivit bugetului general al Uniunii 
pentru exercițiul financiar 2010 adoptat 
definitiv, contribuția se ridică la 5 135 000 
EUR;
îndeamnă Agenția și Comisia să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
contribuția reală a Uniunii la bugetul 
Agenției pentru 2010 și să explice 
diferențele dintre datele disponibile;

Or. en
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Amendamentul 17
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă Agenția și Comisia să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la contribuția reală a 
Uniunii la bugetul Agenției pentru 2010 și 
să explice diferențele dintre datele 
disponibile;

îndeamnă Agenția și Comisia să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la contribuția reală a 
Uniunii la bugetul Agenției pentru 2010 și 
să explice diferențele dintre datele 
disponibile; constată că Agenția a 
informat Parlamentul cu privire la 
contribuția primită în 2010, precum și 
faptul că contribuțiile în cauză au fost 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene; 

Or. es

Amendamentul 18
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată din informațiile transmise de 
Agenție că Uniunea a avut o contribuție 
finală la bugetul Agenției pentru 2010 în 
valoare de 8 690 000 EUR și că această 
sumă include bugetul inițial de 
5 135 000 EUR, suplimentat de 
recuperarea surplusului de 
2 755 000 EUR și de o sumă suplimentară 
de 800 000 EUR din credite de plată 
pentru consolidarea titlului III (cheltuieli 
operaționale);

Or. en
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Amendamentul 19
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

este îngrijorat de faptul că rata de execuție 
înregistrată de Agenție pentru creditele de 
plată de la titlul III a fost de numai 60%, 
față de 97% în 2009; invită Agenția să ia
măsurile necesare pentru a asigura o mai 
bună rată a execuției creditelor de plată;

este îngrijorat de faptul că rata de execuție 
înregistrată de Agenție pentru creditele de 
plată de la titlul III a fost de numai 60%, 
față de 97% în 2009; salută faptul că 
Agenția a luat măsurile necesare pentru a 
remedia situația, măsuri care au condus 
la un număr mare de plăți în 2011 (90 % 
în cazul titlului III și 94 % pentru întregul 
buget); 

Or. es

Amendamentul 20
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Agenția să remedieze
deficiențele identificate de Curtea de 
Conturi în procesul de evaluare în ceea ce 
privește procedura de atribuire a granturilor 
aferentă celui de-al Șaptelea program-
cadrul pentru cercetare/Galileo/a doua 
cerere de propuneri care are un buget de 
26 000 000 EUR; ia act, în special, de 
observațiile Curții de Conturi potrivit 
cărora nu au fost stabilite criterii de 
evaluare a capacității financiare a 
candidaților și, deși situația candidatului 
determina rata maximă de rambursare, 
Agenția nu a verificat această situație;

11. constată deficiențele identificate de 
Curtea de Conturi în procesul de evaluare 
în ceea ce privește procedura de atribuire a 
granturilor aferentă celui de-al Șaptelea 
program-cadrul pentru cercetare/Galileo/a 
doua cerere de propuneri care are un buget 
de 26 000 000 EUR; salută faptul că 
Agenția a rectificat deja aceste deficiențe 
și că capacitatea financiară a candidaților 
este în prezent evaluată în mod invariabil 
de Comisie;

Or. es
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Amendamentul 21
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă, de asemenea, Agenția să 
remedieze deficiențele depistate de Curtea
de Conturi în două acorduri de grant din 
cadrul celei de a treia cereri de propuneri 
aferente celui de Al șaselea program-cadru 
(PC6); constată, în special, că declarațiile 
de cheltuieli depuse de beneficiarii în 
cauză aveau la bază costuri standard, în loc 
de costuri efective; reamintește Agenției 
că acest lucru contravine principiului 
nonprofit pe care se bazează contribuțiile 
financiare ale Uniunii și că Agenția ar 
trebui să remedieze fără întârziere această 
situație;

12. constată comentariile Curții de 
Conturi în două acorduri de grant din 
cadrul celei de a treia cereri de propuneri 
aferente celui de Al șaselea program-cadru 
(PC6); constată, în special, că declarațiile 
de cheltuieli depuse de beneficiarii în 
cauză aveau la bază costuri standard 
permise de întreprinderea comună Galileo 
(predecesorul legal al Agenției); 
subliniază că acest sistem de costuri era 
publicat în invitațiile la licitații publicate 
pe CORDIS și că Agenția nu are, drept 
urmare, nicio opțiune în prezent decât să 
continue cu dispozițiile contractuale 
existente;

Or. es

Amendamentul 22
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată, de asemenea, că, potrivit 
observațiilor Curții de Conturi, în cazul a 
cinci granturi supuse auditului, legate în 
principal de Al șaselea program-cadru de 
cercetare, s-au constatat întârzieri cuprinse 
între un an și trei ani în ceea ce privește 
implementarea lor, fiind constatată și 
creșterea succesivă a valorii inițiale a 
contractelor; ia act de faptul că Agenția a 
justificat aceste întârzieri prin faptul că 
tehnologiile de vârf utilizate în cadrul 
activităților se află în permanentă 

13. constată, de asemenea, că, potrivit 
observațiilor Curții de Conturi, în cazul a 
cinci granturi supuse auditului, legate de 
Al șaselea program-cadru de cercetare, s-
au constatat întârzieri cuprinse între un an 
și trei ani în ceea ce privește 
implementarea lor, fiind constatată și 
creșterea succesivă a valorii inițiale a 
contractelor; ia act de faptul că Agenția a 
justificat aceste întârzieri prin faptul că 
tehnologiile de vârf utilizate în cadrul 
activităților se află în permanentă 
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schimbare și, prin urmare, Agenția a decis 
să opereze modificările și extinderile în 
cauză;

schimbare și, prin urmare, Agenția a decis 
că aceste modificări și extinderi erau 
necesare și utile pentru întregul program 
Galileo; constată că, în orice caz, Agenția 
declară că nu a depășit niciodată limita 
stabilită în buget pentru contracte în 
general;

Or. es

Amendamentul 23
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că Raportul anual de activitate 
(AAR) al Agenției nu reflectă în toate 
cazurile Programul său anual de lucru 
(PAL); constată, de asemenea, că 
obiectivele cuprinse în PAL sunt destul de 
vagi, ceea ce face dificilă evaluarea și 
verificarea realizării lor; prin urmare, 
îndeamnă Agenția să își îmbunătățească 
PAL pentru a permite autorității care 
acordă descărcarea de gestiune să evalueze 
mai exact eficiența acestei Agenții;

15. constată că Raportul anual de activitate 
(AAR) al Agenției nu reflectă în toate 
cazurile Programul său anual de lucru 
(PAL); constată, de asemenea, că 
obiectivele cuprinse în PAL sunt destul de 
vagi, ceea ce face dificilă evaluarea și 
verificarea realizării lor; prin urmare, 
îndeamnă Agenția să își îmbunătățească 
PAL pentru a permite autorității care 
acordă descărcarea de gestiune să evalueze 
mai exact eficiența acestei Agenții;
subliniază că Agenția a luat act de 
recomandările Curții de Conturi și salută 
faptul că, drept urmare, modelul 
viitoarelor programe de lucru anuale va fi 
în conformitate cu cerințele;

Or. es

Amendamentul 24
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Agenția să își 
îmbunătățească procedurile de selecție a 
personalului pentru a nu pune în pericol 
transparența procesului de recrutare; ia act 
de observațiile Curții de Conturi potrivit 
cărora, în ceea ce privește procedurile de 
selecție a personalului care au făcut 
obiectul auditului, nu fuseseră stabilite 
punctajele minime pentru admiterea la 
testele scrise și la interviuri, și nici pentru 
înscrierea pe lista candidaților calificați;

16. îndeamnă Agenția să își 
îmbunătățească procedurile de selecție a 
personalului pentru a nu pune în pericol 
transparența procesului de recrutare; ia act 
de observațiile Curții de Conturi potrivit 
cărora, în ceea ce privește procedurile de 
selecție a personalului care au făcut 
obiectul auditului, nu fuseseră stabilite 
punctajele minime pentru admiterea la 
testele scrise și la interviuri, și nici pentru 
înscrierea pe lista candidaților calificați 
înainte de testele de preselecție; constată 
că Agenția și-a îmbunătățit procedurile de 
selecție, respectând standardele UE de 
selecție a personalului; aceasta publică 
posturile vacante pe site-ul EPSO și pe cel 
al Agenției; astfel, Agenția oferă toate 
informațiile necesare privind descrierea 
postului, procedura de selecție și cerințele 
de eligibilitate; de asemenea, Agenția 
stabilește și realizează o serie de controale 
pe parcursul procedurii de selecție, 
aplicând criterii obiective la fiecare etapă;

Or. es

Amendamentul 25
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act, de asemenea, de observațiile
Agenției din RAA potrivit cărora, la 
sfârșitul lui 2010, nu exista nicio 
recomandare critică a Serviciului de 
Audit Intern neaplicată, însă existau cinci 
recomandări cărora nu li s-a dat curs, 
care vizau următoarele:

20. salută faptul că cele cinci 
recomandări deschise transmise Agenției 
în 2010, așa cum se menționează în 
raportul său anual de activitate, au fost 
puse în aplicare până în prezent, iar 
Parlamentul a fost informat de acest fapt 
prin revizuirea anuală realizată de 
Agenție a punerii în aplicare a 
recomandărilor din decembrie 2011;
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Or. es

Amendamentul 26
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– publicarea în PAL a obiectivelor și a 
indicatorilor de performanță;

eliminat

Or. es

Amendamentul 27
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea oficializării numirii 
contabilului de către Consiliul de 
administrație;

eliminat

Or. es

Amendamentul 28
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– stabilirea unor decizii adecvate de 
finanțare;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 29
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– consolidarea controalelor-cheie în 
cadrul gestionării granturilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 30
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– actualizarea delegărilor financiare și 
evaluarea periodică a drepturilor 
utilizatorilor ABAC;

eliminat

Or. es

Amendamentul 31
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. atrage atenția asupra recomandărilor
sale formulate în rapoartele precedente 
referitoare la descărcarea de gestiune, 
prezentate în anexa la prezenta rezoluție;

21. salută faptul că, în activitățile sale, 
Agenția a luat în considerare toate 
recomandările formulate în rapoartele 
precedente ale Parlamentului referitoare la 
descărcarea de gestiune, așa cum se 
descrie în anexa la prezenta rezoluție și 
astfel cum se demonstrează, de asemenea, 
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în raportul pe care Agenția l-a transmis 
Parlamentului la 28 februarie 2012; 

Or. es


