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Amendamentul 1
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă încă o dată regretul, așa cum 
a făcut-o și în avizul său pentru descărcarea 
de gestiune aferentă exercițiului 2008, în 
legătură cu nivelul ridicat al reportărilor, 
care reprezintă 42% din titlul II și 63% din 
titlul III; reamintește Centrului principiul 
anualității; va monitoriza cu foarte mare 
atenție execuția bugetului 2010 și 2011 
atunci când va propune nivelul 
subvențiilor din partea UE pentru 2012;

3. își exprimă încă o dată regretul, așa cum 
a făcut-o și în avizul său pentru descărcarea 
de gestiune aferentă exercițiului 2008, în 
legătură cu nivelul ridicat al reportărilor, 
care reprezintă 42% din titlul II și 63% din 
titlul III; 

Or. de

Amendamentul 2
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă faptul că Centrul nu a 
respectat principiul anualității și solicită 
să se țină cont în mod adecvat de acest 
lucru la calcularea ratei de execuție a 
creditelor bugetare pentru 2010 și 2011; 

Or. de

Amendamentul 3
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră totuși că Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor este o 
instituție importantă pentru consolidarea și 
dezvoltarea supravegherii bolilor la nivel 
european, pentru evaluarea și comunicarea 
amenințărilor actuale și emergente la 
adresa sănătății populației generate de boli 
infecțioase; atrage atenția asupra 
contribuțiilor importante ale Centrului la 
măsurile de combatere a pandemiei de 
H1N1 din 2009;

4. consideră totuși că Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor este o 
instituție importantă pentru consolidarea și 
dezvoltarea supravegherii bolilor la nivel 
european, pentru evaluarea și comunicarea 
amenințărilor actuale și emergente la 
adresa sănătății populației generate de boli 
infecțioase; 

Or. de

Amendamentul 4
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanta contribuțiilor 
Centrului la măsurile de combatere a 
pandemiei de gripă N1H1 din 2009, de 
exemplu, prin emiterea de orientări 
preliminare incluse în documentul 
„Utilizarea vaccinurilor antigripale 
specifice în perioada pandemiei de gripă 
N1H1 din 2009” (Use of specific 
pandemic influenza vaccines during the 
H1N1 2009 pandemic) și al altor 
inițiative;

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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Amendamentul 5
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că ar trebui consolidate 
atribuțiile Centrului astfel încât UE să 
dispună de mijloace proprii de evaluare a 
gravității riscului de infecție în cazul unei 
pandemii și că se poate îmbunătăți 
cooperarea dintre statele membre;

Or. de

Amendamentul 6
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră, pe baza datelor disponibile,
că se poate acorda directorului Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului ECDC aferent exercițiului 
financiar 2009.

6. consideră că, având în vedere faptul că 
nu sunt disponibile date, ar trebui să se 
amâne acordarea descărcării de gestiune
directorului Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor pentru 
execuția bugetului ECDC aferent 
exercițiului financiar 2009;

Or. en

Amendamentul 7
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să transmită 
Parlamentului rapoartele de audit intern 
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referitoare la Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor;

Or. en

Amendamentul 8
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Curții de Conturi Europene să 
realizeze audituri ale performanței în 
cadrul Centrului European de Prevenire 
și Control al Bolilor;

Or. en


