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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța sarcinilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și 
salută activitățile eficiente și eficace ale acesteia, pe care Comisia pentru pescuit a putut 
să le observe cu ocazia vizitei efectuate la agenție în iunie 2010 și pe care le va reanaliza 
la următoarea sa vizită din 2012;

2. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi potrivit căreia conturile 
anuale ale agenției ce corespund unui buget de 11 000 000 milioane EUR prezintă corect 
situația financiară a agenției la 31 decembrie 2010 și rezultatele operațiunilor și fluxurilor 
sale de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la data respectivă, conform 
dispozițiilor regulamentului său financiar;

3. își exprimă satisfacția că, pentru exercițiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 
2010, Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea, în toate aspectele 
semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale agenției;

4. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că recomandările sistemului de audit intern sunt 
luate în considerare și abordate în mod adecvat; ia act cu satisfacție de faptul că structura 
de audit intern este comună, din motive de rentabilitate, cu cea a Agenției Europene 
pentru Siguranța Maritimă, și că acest fapt ar putea servi drept exemplu de bune practici 
pentru alte agenții;

5. cu toate acestea, solicită Curții de Conturi să continue verificarea procedurilor de 
recrutare și de achiziții ale agenției; în această privință, atrage atenția agenției asupra 
observațiilor formulate la punctele 5-10 (privind „deficiențele din procedurile de 
achiziții” înregistrate la mai multe agenții) și la punctele 12-14 (privind „procedurile de 
recrutare”) din Rezoluția sa din 10 mai 2011 privind descărcarea de gestiune 2009: 
performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE1;

6. propune să se acorde directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul 
Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului 
financiar 2010.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0163.
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE
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Membri titulari prezenți la votul final Antonello Antinoro, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope 
Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova 
Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido 
Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike 
Rodust, Struan Stevenson

Membri supleanți prezenți la votul final Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A.
Tsoukalas


