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Amendamentul 1
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de comentariul Curții de Conturi, 
potrivit căruia rata de anulare a creditelor 
s-a ridicat de la 4% la 8% (1,3 milioane) în 
2011 față de exercițiul precedent și de 
faptul că bugetul Agenției pentru 2011 a 
fost mai mare cu 0,9 milioane EUR 
(ajungând la 16,4 milioane) decât în 2010 
(15,5 milioane).

3. ia act cu regret de comentariul Curții de 
Conturi, potrivit căruia rata de anulare a 
creditelor s-a ridicat de la 4% la 8% (1,3 
milioane) în 2011 față de exercițiul 
precedent și de faptul că bugetul Agenției 
pentru 2011 a fost mai mare cu 0,9 
milioane EUR (ajungând la 16,4 milioane) 
decât în 2010 (15,5 milioane).

Or. en

Amendamentul 2
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă faptul că negocierile pentru 
încheierea unui acord cu autoritățile 
spaniole privind sediul Agenției sunt în 
continuare în curs de desfășurare și 
solicită finalizarea rapidă a acestora;

Or. fr

Amendamentul 3
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de angajamentul asumat de 
Agenție de a realiza un control fizic 
cuprinzător al tuturor activelor sale până 
la sfârșitul anului 2012.

Or. en

Amendamentul 4
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. solicită Comisiei să utilizeze mai 
eficient capacitățile consolidate și 
observațiile Agenției în vederea finalizării 
strategiei europene 2013-2020 pentru 
sănătate și securitate în muncă.

Or. fr


