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Amendamentul 1
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Agenția să analizeze cu 
prioritate aceste patru domenii și să 
depună mai multe eforturi pentru a 
accelera dezvoltarea lor viitoare;

Or. de

Amendamentul 2
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează încă o dată Agenția să își 
continue eforturile pentru dezvoltarea în 
continuare a metodelor sale de comunicare 
pentru a atrage o acoperire media mai vastă 
a concluziilor sale, alimentând astfel 
dezbaterea publică asupra unor aspecte de 
mediu importante, cum ar fi schimbările 
climatice, biodiversitatea și gestionarea 
resurselor naturale;

6. încurajează încă o dată Agenția să își 
continue eforturile pentru dezvoltarea în 
continuare a metodelor sale de comunicare 
pentru a atrage o acoperire media mai vastă 
a concluziilor sale, alimentând astfel 
dezbaterea publică asupra unor aspecte de 
mediu importante, cum ar fi schimbările 
climatice, biodiversitatea și gestionarea 
resurselor naturale; consideră că aceste 
măsuri pot conduce la o metodă de lucru 
mai transparentă și la un interes mai 
mare al publicului pentru activitatea 
Agenției;

Or. de

Amendamentul 3
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră, pe baza datelor disponibile,
că se poate acorda directorului executiv al 
Agenției Europene de Mediu descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
AEM aferent exercițiului financiar 2009.

7. consideră că, având în vedere lipsa de 
date disponibile, ar trebui să se amâne 
acordarea descărcării de gestiune
directorului executiv al Agenției Europene 
de Mediu pentru execuția bugetului AEM 
aferent exercițiului financiar 2009;

Or. en

Amendamentul 4
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să transmită 
Parlamentului rapoartele de audit intern 
referitoare la Agenția Europeană de 
Mediu;

Or. en

Amendamentul 5
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Curții de Conturi Europene să 
realizeze audituri ale performanței în 
cadrul Agenției Europene de Mediu.

Or. en


