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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Agenției 
Europene a Căilor Ferate descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene a Căilor Ferate descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Agenției 
Europene a Căilor Ferate descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene a Căilor Ferate descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en
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Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât bugetul general al Agenției 
pentru 2010 s-a ridicat la 24 147 240 EUR, 
ceea ce reprezintă o creștere cu 14,9% față 
de 2009; întrucât contribuția inițială a 
Uniunii Europene la bugetul Agenției 
pentru exercițiul financiar 2010 s-a ridicat 
la 23 260 000 EUR, comparativ cu 
16 060 000 EUR în 2009, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 44,83 %,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă faptul că erorile din previziunile 
bugetare au dus la anularea sau amânarea 
anumitor investiții; îndeamnă Agenția să 
informeze de îndată autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile aplicate pentru a permite 
previziuni de cheltuieli mai bune;

6. constată că erorile din previziunile 
bugetare au dus la anularea sau amânarea 
anumitor investiții; solicită Agenției să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile aplicate pentru a permite 
previziuni de cheltuieli mai bune;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este preocupat de faptul că situația 
respectivă nu a fost semnalată de Curtea 
de Conturi în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010; solicită Curții 
de Conturi să ofere autorității care acordă 
descărcarea de gestiune explicații cu 
privire la această omisiune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă încă o dată că Agenția a 
înregistrat un nou eșec în soluționarea 
problemei reportării creditelor de la un 
exercițiu financiar la următorul; consideră 

9. consideră că Agenția nu a soluționat în 
mod adecvat problema reportării creditelor 
de la un exercițiu financiar la următorul;
reamintește importanța principiului 
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că reportarea creditelor respective 
reprezintă o încălcare gravă a principiului 
bugetar al anualității, indicând întârzieri în 
realizarea activităților Agenției;

bugetar al anualității; solicită Agenției să 
informeze autoritatea bugetară cu privire 
la acțiunile întreprinse pentru 
îmbunătățirea execuției bugetului anual 
și pentru reducerea reportările de credite 
bugetare;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Agenția să informeze autoritatea
care acordă descărcarea de gestiune atunci 
când va fi disponibil raportul privind 
creditele neutilizate reportate din exercițiile 
anterioare, ce urmează să fie anexat 
bugetului aferent fiecărui exercițiu;
reamintește Agenției că această cerere a 
fost deja formulată în cursul procedurii 
de descărcare de gestiune anterioare;

11. invită Agenția să transmită autorității
care acordă descărcarea de gestiune 
raportul privind creditele neutilizate 
reportate din exercițiile anterioare, ce 
urmează să fie anexat bugetului aferent 
fiecărui exercițiu;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă, în plus, Agenția să 
elaboreze un plan multianual care să 
traducă obiectivele pe termen lung în 
sarcini multianuale și indicatorii-cheie de 
performanță aferenți; subliniază faptul că 
acest lucru ar ameliora furnizarea către 
părțile interesate de informații cu privire la 

20. invită, în plus, Agenția să elaboreze un 
plan multianual care să traducă obiectivele 
pe termen lung în sarcini multianuale și 
indicatorii-cheie de performanță aferenți;
consideră că acest lucru ar ameliora 
furnizarea către părțile interesate de 
informații cu privire la obiective/activități, 
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obiective/activități, priorități strategice și 
alocarea resurselor;

priorități strategice și alocarea resurselor;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Agenția să pună în aplicare 
fără întârziere recomandările IAS legate 
de auditul privind gestiunea resurselor 
umane realizat de IAS în 2009; constată, de 
fapt, că punerea în aplicare a trei dintre 
aceste recomandări (cu privire la 
gestionarea resurselor umane în 
planificarea anuală, la respectarea normelor 
și principiilor de transparență în evaluarea 
personalului, la prezentarea derogărilor de 
la Statutul funcționarilor) a înregistrat o 
întârziere de 6-12 luni sau mai mult;

24. invită Agenția să pună în aplicare 
recomandările IAS legate de auditul 
privind gestiunea resurselor umane realizat 
de IAS în 2009; constată că punerea în 
aplicare a trei dintre aceste recomandări
(cu privire la gestionarea resurselor umane 
în planificarea anuală, la respectarea 
normelor și principiilor de transparență în 
evaluarea personalului, la prezentarea 
derogărilor de la Statutul funcționarilor) a 
înregistrat o întârziere de 6-12 luni; invită 
Agenția să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la stadiul punerii în aplicare a acestor 
recomandări ale IAS;

Or. en


