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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
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 Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
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 pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
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pentru exercițiului financiar 2010; Europene pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
pentru exercițiului financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că, potrivit Agenției, rata de 
execuție a contribuției Uniunii a continuat 
tendința anului trecut și a rămas la 100 %;
invită, totuși, Agenția să furnizeze 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune informații care să prezinte rata 
sa globală de execuție bugetară în ceea ce 
privește creditele de angajament și cele de 
plată;

4. constată că, potrivit Agenției, rata de 
execuție a contribuției Uniunii a continuat 
tendința înregistrată în exercițiul precedent
și a rămas la 100 %  și că rata de execuție 
bugetară a ajuns în 2010 la 61,65% în 
ceea ce privește plățile, față de 60,64% în 
2009;  constată cu preocupare că rata de 
execuție bugetară aferentă titlului III 
(cheltuieli operaționale) s-a ridicat la 
numai 28,08% în ceea ce privește plățile; 
invită, prin urmare, Agenția să depună în 
continuare eforturi și să ia măsurile care 
se impun pentru a asigura un nivel mai 
bun de execuție bugetară în ceea ce 
privește plățile, în special în cadrul titlului 
III;

Or. en
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Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută inițiativa Agenției de a lega
MATRIX de ABAC, sistemul bugetar, 
pentru a furniza informații referitoare la 
nivelul de execuție în ceea ce privește 
creditele de angajament și cele de plată;

5. salută dezvoltarea de către Agenție a 
unei aplicații informatice pentru 
managementul de proiecte (și anume
MATRIX), care este un instrument 
eficace asistat de calculator pentru 
conceperea de planuri de proiecte și 
documentarea acestora în mod uniform, 
precum și pentru implementarea și 
gestionarea proiectelor, și care, potrivit 
auditului IAS din martie 2011 referitor la 
planificare și monitorizare, a fost 
considerat o bună practică și un punct 
forte;

Or. en

Amendamentul 7
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută inițiativa Agenției de a lega 
MATRIX de ABAC, sistemul bugetar, 
pentru a furniza informații referitoare la 
nivelul de execuție în ceea ce privește 
creditele de angajament și cele de plată;

5. salută dezvoltarea de către Agenție a 
unei aplicații informatice pentru 
managementul de proiecte (și anume
MATRIX), care este un instrument 
eficace asistat de calculator pentru 
conceperea de planuri de proiecte și 
documentarea acestora în mod uniform, 
precum și pentru implementarea și 
gestionarea proiectelor, și care, potrivit 
auditului IAS din martie 2011 referitor la 
planificare și monitorizare, a fost 
considerat o bună practică și un punct 
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forte; salută, de asemenea,  inițiativa 
Agenției de a lega MATRIX de ABAC, 
sistemul bugetar, pentru a furniza 
informații referitoare la nivelul de execuție 
în ceea ce privește creditele de angajament 
și cele de plată;

Or. en

Amendamentul 8
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Agenția să își îmbunătățească 
planificarea execuției bugetare pentru a 
reduce nivelul ridicat de reportări -
6 900 000 EUR; constată mai ales că, 
potrivit Curții de Conturi, Agenția a 
angajat 48 %, adică 4 600 000 EUR, din 
cheltuielile sale anuale aferente titlului III 
(cheltuieli operaționale) în decembrie 
2010; consideră că o astfel de concentrare a 
cheltuielilor în ultimele săptămâni ale 
anului are un impact semnificativ asupra 
nivelului de reportări și indică nevoia clară 
de îmbunătățire a planificării execuției 
bugetare a Agenției;

6. îndeamnă Agenția să își îmbunătățească 
planificarea execuției bugetare pentru a 
reduce nivelul ridicat de reportări -
6 900 000 EUR; constată mai ales că, 
potrivit Curții de Conturi, Agenția a 
angajat 48 %, adică 4 600 000 EUR, din 
cheltuielile sale anuale aferente titlului III 
(cheltuieli operaționale) în decembrie 
2010; consideră că o astfel de concentrare a 
cheltuielilor în ultimele săptămâni ale 
anului are un impact semnificativ asupra 
nivelului de reportări și indică nevoia clară 
de îmbunătățire a planificării execuției 
bugetare a Agenției; constată că, potrivit 
informațiilor furnizate de Agenție, aceasta 
a adoptat recent un modul bugetar care ar 
trebui să îi permită să își planifice anual 
nivelul de reportări;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că, potrivit raportului general, 
Agenția a adoptat un cod de bună conduită 
administrativă care vizează garantarea 
conduitei etice, evitarea conflictelor de 
interese, prevenirea fraudelor și încurajarea 
raportării neregulilor; ia act, de asemenea, 
de faptul că se iau măsuri de sensibilizare 
și pentru evitarea conflictelor de interese 
(declarații) în cadrul procedurilor de 
recrutare și al comisiilor pentru achiziții 
publice;

12. constată că, potrivit raportului general, 
Agenția a adoptat un cod de bună conduită 
administrativă care, împreună cu Statutul 
funcționarilor, vizează garantarea 
conduitei etice, evitarea conflictelor de 
interese, prevenirea fraudelor și încurajarea 
raportării neregulilor; ia act, de asemenea, 
de faptul că se iau măsuri de sensibilizare 
și pentru evitarea conflictelor de interese 
(declarații) în cadrul procedurilor de 
recrutare și al comisiilor pentru achiziții 
publice;

Or. en

Amendamentul 10
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu recomandările 
făcute de IAS (și nivelul lor de 
importanță) în auditul său privind 
planificarea și monitorizarea din 
noiembrie/decembrie 2010;

15. constată că, potrivit Agenției, IAS a 
efectuat în martie 2011 un audit referitor 
la planificare și monitorizare și a 
formulat 11 recomandări, una dintre 
acestea fiind considerată „foarte 
importantă”, șapte „importante”, iar trei 
„oportune”; ia notă de declarația Agenției 
potrivit căreia IAS a considerat că s-a dat 
curs la 10 dintre cele 11 recomandări și 
că recomandarea „importantă” rămasă se 
află în continuare în faza de punere în 
aplicare;

Or. en


