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Amendement 1
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt eens te meer, zoals in het advies 
over het verlenen van kwijting voor 2008, 
het grote aantal overdrachten, die 42% van 
Titel II en 63% van Titel III 
vertegenwoordigen; herinnert het 
Centrum aan het 
jaarperiodiciteitsbeginsel; zal, bij het 
voorstellen van het peil van de EU-
subsidies voor 2012, nauwlettend toezien 
op de uitvoering van de begroting in 2010 
en 2011;

3. betreurt eens te meer, zoals in het advies 
over het verlenen van kwijting voor 2008, 
het grote aantal overdrachten, die 42% van 
Titel II en 63% van Titel III 
vertegenwoordigen;

Or. de

Amendement 2
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat het Centrum het 
jaarperiodiciteitsbeginsel niet in acht 
heeft genomen en dringt er bijgevolg op 
aan dat nauwlettend wordt toegezien op 
de uitvoering van de begroting 2010 en 
2011;

Or. de

Amendement 3
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. beschouwt het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding niettemin 
als een belangrijke instelling om het 
Europese toezicht op ziekten te versterken 
en te ontwikkelen, teneinde huidige en 
opkomende bedreigingen voor de 
volksgezondheid door besmettelijke 
ziekten in kaart te brengen en erover te 
berichten; wijst op de belangrijke bijdrage 
die het Centrum in 2009 heeft geleverd 
om de H1N1-pandemie te bestrijden;

4. beschouwt het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding niettemin 
als een belangrijke instelling om het 
Europese toezicht op ziekten te versterken 
en te ontwikkelen, teneinde huidige en 
opkomende bedreigingen voor de 
volksgezondheid door besmettelijke 
ziekten in kaart te brengen en erover te 
berichten;

Or. de

Amendement 4
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de belangrijke bijdrage die 
het Centrum in 2009 heeft geleverd om de 
H1N1-pandemie te bestrijden, onder meer 
via de voorlopige leidraad inzake het 
gebruik van specifieke pandemische 
influenzavaccins tijdens de H1N1-
pandemie in 2009 ("Use of specific 
pandemic influenza vaccines during the 
H1N1 2009 pandemic");

Or. de

(http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_V
accines_during_the_H1N1_2009_Pandemic.pdf.)
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Amendement 5
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de bevoegdheden 
van het Centrum moeten worden 
uitgebreid om de EU eigen capaciteit te 
geven om de ernst van een infectiegevaar 
te beoordelen en om de coördinatie tussen 
de lidstaten te kunnen verbeteren;

Or. de

Amendement 6
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is op grond van de beschikbare 
gegevens van oordeel dat de directeur van 
het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding kwijting kan worden 
verleend voor de uitvoering van de 
begroting van het ECDC voor het 
begrotingsjaar 2009.

6. is, gezien de weinige beschikbare 
gegevens, van oordeel dat het verlenen van 
kwijting aan de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding voor de uitvoering van de 
begroting van het ECDC voor het 
begrotingsjaar 2009 moet worden 
uitgesteld;

Or. en

Amendement 7
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
het Europees Parlement de interne-
auditverslagen met betrekking tot het 
Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding te doen toekomen;

Or. en

Amendement 8
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Europese Rekenkamer 
het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding aan 
doelmatigheidscontroles te onderwerpen.

Or. en


