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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. …. directorului Colegiului European de 
Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Colegiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Colegiului European 
de Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Colegiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. …. directorului Colegiului European de 
Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Colegiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Colegiului European 
de Poliție descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Colegiului aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … închiderea conturilor Colegiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Colegiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;



PE483.631v01-00 4/11 AM\892998RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunere de decizie
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. … închiderea conturilor Colegiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Colegiului 
European de Poliție pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în Raportul său privind 
conturile anuale ale Colegiului pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi a declarat, pentru prima dată de la 
transformarea Colegiului în agenție, că a 
obținut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru 
exercițiul financiar 2010 și cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;

F. întrucât, în Raportul său privind 
conturile anuale ale Colegiului pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi a emis, pentru prima dată de la 
transformarea Colegiului în agenție, un 
aviz fără rezerve cu privire la fiabilitatea 
conturilor anuale și cu privire la legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente;

Or. fr

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în Raportul său privind 
conturile anuale ale Colegiului pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi a declarat, pentru prima dată de la 
transformarea Colegiului în agenție, că a 
obținut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru 
exercițiul financiar 2010 și cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;

F. întrucât, în Raportul său privind 
conturile anuale ale Colegiului pentru 
exercițiul financiar 2010, Curtea de 
Conturi a declarat, pentru prima dată de la 
transformarea Colegiului în agenție, că a 
obținut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale și cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;

Or. en

Amendamentul 7
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât bugetul Colegiului pentru 2010 
s-a ridicat la 7 800 000 EUR, față de 
8 800 000 EUR în 2009, ceea ce reprezintă 
o scădere cu 11,4%; întrucât contribuția 
Uniunii Europene la bugetul Colegiului 
pentru exercițiul financiar 2010 s-a ridicat 
la 7 800 000 EUR, sumă echivalentă cu 
contribuția pentru 200915,

J. întrucât bugetul Colegiului pentru 2010 
s-a ridicat la 7 800 000 EUR, față de 
8 800 000 EUR în 2009, ceea ce reprezintă 
o scădere cu 11,4%; întrucât contribuția 
Uniunii Europene la bugetul Colegiului 
pentru exercițiul financiar 2010 s-a ridicat 
la 7 800 000 EUR15,

Or. en

Amendamentul 8
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată pe baza Raportului anual al 4. constată pe baza Raportului anual al 
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Colegiului că 99,56% din creditele de 
angajament au fost angajate; constată, de 
asemenea, că 46% din creditele de plată au 
fost folosite, însă cifrele finale privind 
utilizarea titlului III (Cheltuieli 
operaționale) urmau să fie disponibile abia 
la sfârșitul lui 2011; subliniază însă că 
conturile anuale finale ale Colegiului, 
adoptate în iunie 2011, arată că rata
creditelor de plată executate a fost în 2010
de 59,12%; solicită insistent Colegiului să 
explice autorității care acordă 
descărcarea de gestiune diferența dintre 
ratele prezentate în aceste două 
documente oficiale și să prezinte cifrele 
definitive privind utilizarea titlului III în 
exercițiul financiar 2010;

Colegiului că 99,56% din creditele de 
angajament au fost angajate; constată, de 
asemenea, că 46% din creditele de plată au 
fost folosite, însă cifrele finale privind 
utilizarea titlului III (Cheltuieli 
operaționale) urmau să fie disponibile abia 
la sfârșitul lui 2011; observă că din
conturile anuale ale Colegiului reiese o 
rată de utilizare a creditelor de plată de 
59,12% în 2010;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act, de asemenea, de declarația IAS 
privind faptul că descrierea unor elemente 
din PMA nu este clară și că raportarea cu 
privire la progresele realizate nu este 
suficient de exactă pentru a se putea 
înțelege clar ce acțiuni concrete presupune 
fiecare obiectiv; constată, de asemenea, că 
IAS a identificat suprapuneri între unele 
obiective, ceea ce face dificilă evaluarea 
situației exacte la nivel global a acțiunilor 
conexe; prin urmare, invită Colegiul să 
înlocuiască obiectivele neclare cu altele 
clare, concrete și măsurabile;

19. ia act, de asemenea, de declarația IAS 
privind faptul că descrierea unor elemente 
din PMA nu este clară și că raportarea cu 
privire la progresele realizate nu este 
suficient de exactă pentru a se putea 
înțelege clar ce acțiuni concrete presupune 
fiecare obiectiv; constată, de asemenea, că 
IAS a identificat suprapuneri între unele 
obiective, ceea ce face dificilă evaluarea 
situației exacte la nivel global a acțiunilor 
conexe; ia act de declarația Colegiului 
conform căreia PMA a fost actualizat în 
conformitate cu recomandările IAS și de 
îmbunătățirile menționate în cel de-al 
treilea raport privind progresele realizate, 
raport aprobat de Consiliul de 
administrație la 8 decembrie 2010; solicită 
IAS să confirme că raportul actualizat 
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privind progresele realizate în ceea ce 
privește PMA al Colegiului reflectă în 
mod adecvat recomandările sale;

Or. en

Amendamentul 10
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. așteaptă cu interes prezentarea de către 
Comisie în 2012 a noului cadru juridic al 
Colegiului în temeiul căruia drepturile de 
vot ale Comisiei să fie integrate în 
procedurile Consiliului de administrație;

25. așteaptă cu interes propunerea viitoare 
a Comisiei de modificare a temeiului
juridic al Colegiului European de Poliție și 
rezultatul negocierilor dintre Parlament și 
Consiliu;

Or. fr

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. constată că Colegiul și Europol sunt 
două organisme comunitare care 
acționează în domenii de intervenție 
similare și care desfășoară activități 
complementare; consideră că, dacă aceste 
activități ar fi reunite în cadrul unei 
agenții comune, ar putea fi evitate 
costurile suplimentare inutile; reamintește 
că bugetul Uniunii trebuie să se bazeze pe 
principiul bunei gestiuni financiare, 
potrivit căruia cheltuielile trebuie să fie 
relevante, eficace și eficiente, iar 
cheltuielile inutile trebuie tratate în mod 
corespunzător;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 12
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. constată că Colegiul și Europol sunt 
două organisme comunitare care 
acționează în domenii de intervenție 
similare și care desfășoară activități 
complementare; consideră că, dacă aceste 
activități ar fi reunite în cadrul unei 
agenții comune, ar putea fi evitate 
costurile suplimentare inutile; reamintește 
că bugetul Uniunii trebuie să se bazeze pe 
principiul bunei gestiuni financiare, 
potrivit căruia cheltuielile trebuie să fie 
relevante, eficace și eficiente, iar 
cheltuielile inutile trebuie tratate în mod 
corespunzător;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 13
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. având în vedere elementele 
complementare dintre Colegiul European 
de Poliție și Europol, precum și 
potențialele sinergii, solicită Comisiei să 
realizeze, până în martie 2013, un studiu 
cuprinzător de impact cu privire la 
posibila fuziune a acestor două agenții, 
prezentând costurile și beneficiile 
acesteia;
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Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. își reiterează recomandarea privind 
fuzionarea Colegiului și a Europol în 
viitorul apropiat; este convins că fuziunea 
va duce la raționalizarea și eficientizarea 
cheltuielilor; este convins că menținerea 
separată a Colegiului și a Europol implică 
cheltuieli mai mari decât costul unei 
fuziuni; salută, prin urmare, propunerea 
Comisiei ca Europol să preia rolul de 
formare al Colegiului; regretă că statele 
membre au respins această propunere și 
solicită o reevaluare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. își reiterează recomandarea privind 
fuzionarea Colegiului și a Europol în 
viitorul apropiat; este convins că fuziunea 
va duce la raționalizarea și eficientizarea 
cheltuielilor; este convins că menținerea 
separată a Colegiului și a Europol implică 
cheltuieli mai mari decât costul unei 
fuziuni; salută, prin urmare, propunerea 
Comisiei ca Europol să preia rolul de 
formare al Colegiului; regretă că statele 
membre au respins această propunere și 

eliminat



PE483.631v01-00 10/11 AM\892998RO.doc

RO

solicită o reevaluare;

Or. fr

Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. are convingerea că integrarea 
Colegiului în Europol va fi benefică 
pentru activitățile desfășurate în prezent 
de cele două agenții; consideră că o 
fuziune nu doar va oferi soluții concrete 
la problemele structurale și cronice ale 
Colegiului menționate anterior, ci va 
permite, de asemenea, Colegiului să 
profite direct de competențele 
profesionale ale Europol în ceea ce 
privește criminalitatea organizată și 
terorismul de la nivel internațional pentru 
a-și îndeplini misiunea de formare a 
cadrelor superioare de poliție; consideră 
că, prin fuziune, Europol va beneficia de 
rețeaua și de experiența de formare a 
Colegiului și va avea avantajul de a 
dispune la sediul său de o unitate care se 
concentrează doar pe aspecte legate de 
formare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. are convingerea că integrarea eliminat
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Colegiului în Europol va fi benefică 
pentru activitățile desfășurate în prezent 
de cele două agenții; consideră că o 
fuziune nu doar va oferi soluții concrete 
la problemele structurale și cronice ale 
Colegiului menționate anterior, ci va 
permite, de asemenea, Colegiului să 
profite direct de competențele 
profesionale ale Europol în ceea ce 
privește criminalitatea organizată și 
terorismul de la nivel internațional pentru 
a-și îndeplini misiunea de formare a 
cadrelor superioare de poliție; consideră 
că, prin fuziune, Europol va beneficia de 
rețeaua și de experiența de formare a 
Colegiului și va avea avantajul de a 
dispune la sediul său de o unitate care se 
concentrează doar pe aspecte legate de 
formare;

Or. fr

Amendamentul 18
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. constată, de asemenea, că în raportul 
final privind evaluarea externă a 
Colegiului pe o perioadă de cinci ani se 
precizează că transferul sediului 
Colegiului este justificat;

eliminat

Or. fr


