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Amendamentul   1 

Inés Ayala Sender 

 

Propunerea de decizie 1 Punctul 1  

Paragraph 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene de Mediu descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 2015 

/ amână decizia sa de a acorda 

directorului executiv al Agenției 

Europene de Mediu descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 

2015; 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene de Mediu descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 

2015; 

Or. es 

 

Amendamentul   2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Propunerea de decizie 1 Punctul 1  

Paragraph 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene de Mediu descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 

2015 / amână decizia sa de a acorda 

directorului executiv al Agenției Europene 

de Mediu descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Agenției aferent 

exercițiului financiar 2015; 

1. amână decizia de a acorda 

directorului executiv al Agenției Europene 

de Mediu descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Agenției aferent 

exercițiului financiar 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul   3 

Inés Ayala Sender 

 

Propunerea de decizie 2 Punctul 1  

Paragraph 1 
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Propunerea de decizie Amendamentul 

1. aprobă închiderea conturilor 

Agenției Europene de Mediu pentru 

exercițiul financiar 2015 / amână 

închiderea conturilor Agenției Europene 

de Mediu pentru exercițiul financiar 

2015; 

1. aprobă închiderea conturilor 

Agenției Europene de Mediu pentru 

exercițiul financiar 2015; 

Or. es 

 

Amendamentul   4 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Notis Marias 

 

Propunerea de decizie 2 Punctul 1  

Paragraph 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. aprobă închiderea conturilor 

Agenției Europene de Mediu pentru 

exercițiul financiar 2015 / amână 

închiderea conturilor Agenției Europene de 

Mediu pentru exercițiul financiar 2015; 

1. amână închiderea conturilor 

Agenției Europene de Mediu pentru 

exercițiul financiar 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul special 

nr. 15/2012 al Curții de Conturi intitulat 

„Gestionarea conflictelor de interese în 

cadrul unor agenții selectate ale UE”; 

Or. en 

 

Amendamentul   6 

Inés Ayala Sender 
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Propunere de rezoluție 

Referirea 3 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul special 

nr. 12/2016 al Curții de Conturi intitulat 

„Utilizarea granturilor ca metodă de 

finanțare de către agenții nu este 

întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, 

iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată 

în toate cazurile”, 

Or. es 

 

Amendamentul   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât poluarea atmosferică 

constituie cel mai mare risc de mediu la 

adresa sănătății în Europa și se estimează 

că aceasta este cauza a 450 000 de decese 

premature în fiecare an ca urmare a 

bolilor căilor respiratorii și a altor boli; 

Or. en 

 

Amendamentul   8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ab. întrucât poluarea atmosferă are 

un impact economic și ambiental 

considerabil, de la costuri medicale mai 

ridicate și o productivitate redusă, la o 

vegetație și ecosisteme distruse; întrucât 

Uniunea cheltuie peste 2 miliarde de euro 
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pentru a combate poluarea atmosferică; 

Or. en 

 

Amendamentul   9 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât, în contextul procedurii de 

descărcare de gestiune, Parlamentul 

subliniază că este deosebit de important să 

se consolideze și mai mult legitimitatea 

democratică a instituțiilor Uniunii prin 

îmbunătățirea transparenței și a 

răspunderii, prin aplicarea conceptului de 

întocmire a bugetului în funcție de 

performanțe și prin buna gestionare a 

resurselor umane; 

Or. en 

 

Amendamentul   10 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că reportările din 

2015 în 2016 au fost de 4 944 739 EUR, 

valoare similară celei din anul precedent; ia 

act de faptul că din suma reportată la Titlul 

III (cheltuieli operaționale), 57 % 

reprezintă plata finală a contribuției pentru 

2015 către centrele tematice europene care 

urma să fie plătită după prezentarea în 

2016 a celui de-al 4-lea raport trimestrial 

intermediar; subliniază că reportările sunt 

adesea justificate parțial sau în totalitate de 

natura multianuală a programelor 

operaționale ale agențiilor și nu indică 

2. ia act de faptul că reportările din 

2015 în 2016 au fost de 4 944 739 EUR, 

valoare similară celei din anul precedent; ia 

act de faptul că din suma reportată la Titlul 

III (cheltuieli operaționale), 57 % 

reprezintă plata finală a contribuției pentru 

2015 către centrele tematice europene care 

urma să fie plătită după prezentarea în 

2016 a celui de-al 4-lea raport trimestrial 

intermediar; subliniază că reportările sunt 

adesea justificate parțial sau în totalitate de 

natura multianuală a programelor 

operaționale ale agențiilor și nu indică 
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neapărat deficiențe în planificarea și 

execuția bugetului și nici nu contravin 

întotdeauna principiului bugetar al 

anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din 

timp de Agenție și comunicate Curții; 

neapărat deficiențe în planificarea și 

execuția bugetului și nici nu contravin 

întotdeauna principiului bugetar al 

anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din 

timp de Agenție și comunicate Curții; 

subliniază, însă, necesitatea reducerii în 

continuare, în măsura în care este posibil, 

a nivelului creditelor angajate reportate în 

anul următor, aplicând toate măsurile 

disponibile, de exemplu preluarea celor 

mai bune practici ale altor agenții; 

Or. de 

 

Amendamentul   11 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că reportările din 

2015 în 2016 au fost de 4 944 739 EUR, 

valoare similară celei din anul precedent; ia 

act de faptul că din suma reportată la Titlul 

III (cheltuieli operaționale), 57 % 

reprezintă plata finală a contribuției pentru 

2015 către centrele tematice europene care 

urma să fie plătită după prezentarea în 

2016 a celui de-al 4-lea raport trimestrial 

intermediar; subliniază că reportările sunt 

adesea justificate parțial sau în totalitate de 

natura multianuală a programelor 

operaționale ale agențiilor și nu indică 

neapărat deficiențe în planificarea și 

execuția bugetului și nici nu contravin 

întotdeauna principiului bugetar al 

anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din 

timp de Agenție și comunicate Curții; 

2. ia act de faptul că reportările din 

2015 în 2016 au fost de 4 944 739 EUR, 

valoare similară celei din anul precedent; ia 

act de faptul că din suma reportată la Titlul 

III (cheltuieli operaționale), 57 % 

reprezintă plata finală a contribuției pentru 

2015 către centrele tematice europene care 

urma să fie plătită după prezentarea în 

2016 a celui de-al 4-lea raport trimestrial 

intermediar; constată că reportările pot fi 

adesea justificate parțial sau în totalitate de 

natura multianuală a programelor 

operaționale ale agențiilor și nu indică 

neapărat deficiențe în planificarea și 

execuția bugetului și nici nu contravin 

întotdeauna principiului bugetar al 

anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din 

timp de Agenție și comunicate Curții; 

Or. en 

 

Amendamentul   12 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. constată din informațiile furnizate 

de Agenție că aceasta a redus numărul de 

posturi cu 5 %, în conformitate cu 

principiile prevăzute de Acordul 

Interinstituțional privind disciplina 

bugetară11 ; subliniază că Comisia a 

clasificat Agenția drept „agenție cu viteză 

de croazieră”, ceea ce înseamnă că se 

așteaptă o reducere suplimentară de 5 %; 

salută faptul că Agenția a pus în aplicare 

reducerile de personal fără a afecta negativ 

capacitatea sa de a duce la capăt 

principalele componente ale programului 

său multianual de lucru; constată cu 

îngrijorare că, pe fondul reducerilor de 

personal suplimentare, Agenției îi este tot 

mai dificil să își îndeplinească mandatul 

și programul de lucru anual; invită 

Comisia și autoritatea bugetară să caute 

alte opțiuni pentru a nu afecta capacitatea 
Agenției de a-și îndeplini mandatul; 

3. constată din informațiile furnizate 

de Agenție că aceasta a redus numărul de 

posturi cu 5 %, în conformitate cu 

principiile prevăzute de Acordul 

Interinstituțional privind disciplina 

bugetară11; subliniază că Comisia a 

clasificat Agenția drept „agenție cu viteză 

de croazieră”, ceea ce înseamnă că se 

așteaptă o reducere suplimentară de 5 %; 

salută faptul că Agenția a pus în aplicare 

reducerile de personal fără a afecta negativ 

capacitatea sa de a duce la capăt 

principalele componente ale programului 

său multianual de lucru; constată că, pe 

fondul reducerilor de personal 

suplimentare, îndeplinirea mandatului și 

realizarea programului de lucru anual al 

Agenției ar putea deveni din ce în ce mai 

dificile; invită Comisia și autoritatea 

bugetară să analizeze atent consecințele 

reducerilor suplimentare asupra 

capacității Agenției de a-și îndeplini 

mandatul; 

_________________ _________________ 

11 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

11 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. constată din informațiile furnizate 

de Agenție că aceasta a redus numărul de 

posturi cu 5 %, în conformitate cu 

3. constată din informațiile furnizate 

de Agenție că aceasta a redus numărul de 

posturi cu 5 %, în conformitate cu 
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principiile prevăzute de Acordul 

Interinstituțional privind disciplina 

bugetară11 ; subliniază că Comisia a 

clasificat Agenția drept „agenție cu viteză 

de croazieră”, ceea ce înseamnă că se 

așteaptă o reducere suplimentară de 5 %; 

salută faptul că Agenția a pus în aplicare 

reducerile de personal fără a afecta negativ 

capacitatea sa de a duce la capăt 

principalele componente ale programului 

său multianual de lucru; constată cu 

îngrijorare că, pe fondul reducerilor de 

personal suplimentare, Agenției îi este tot 

mai dificil să își îndeplinească mandatul 

și programul de lucru anual; invită 

Comisia și autoritatea bugetară să caute 

alte opțiuni pentru a nu afecta capacitatea 

Agenției de a-și îndeplini mandatul; 

principiile prevăzute de Acordul 

Interinstituțional privind disciplina 

bugetară11; subliniază că Comisia a 

clasificat Agenția drept „agenție cu viteză 

de croazieră”, ceea ce înseamnă că se 

așteaptă o reducere suplimentară de 5 %; 

salută faptul că Agenția a pus în aplicare 

reducerile de personal fără a afecta negativ 

capacitatea sa de a duce la capăt 

principalele componente ale programului 

său multianual de lucru; invită Comisia să 

garanteze că potențialele măsuri 

suplimentare de reducere a costurilor nu 

afectează capacitatea Agenției de a-și 

îndeplini mandatul; 

_________________ _________________ 

11 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

11 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. ia act de faptul că procedurile de 

achiziții supuse auditului au demonstrat 

că Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, în cadrul 

unor contracte specifice bazate pe prețuri 

fixe; subliniază că acest tip de contract 

neutralizează concurența în materie de 

prețuri și crește dependența de 

contractant; 

Or. lt 
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Amendamentul   15 

Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. consideră că Agenția ar trebui să 

încheie, acolo unde este posibil, contracte 

cu furnizori diferiți, cu reluarea 

procedurii concurențiale, sau contracte 

directe de servicii; 

Or. lt 

 

Amendamentul   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; încurajează Agenția să 

remedieze această situație; constată că 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

echipei de conducere de rang superior sunt 

publicate pe pagina de internet; 

Or. en 

 

Amendamentul   17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; invită Agenția să ia 

toate măsurile necesare pentru a facilita o 

mai amplă publicare informațiilor și o 

mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; invită Agenția să 

publice CV-urile membrilor Consiliului 

de administrație și să pună la dispoziția 

publicului informațiile necesare cu privire 

la personalul său de conducere de nivel 

superior; 

Or. en 

 

Amendamentul   19 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; solicită Agenției să 

prezinte, până în luna iunie 2017, lista 

conflictelor de interese, dacă este cazul, și 

modul în care acestea au fost tratate și 

finalizate; 

Or. en 

 

Amendamentul   20 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; 

6. constată cu îngrijorare că membrii 

Consiliului de administrație al Agenției nu 

sunt obligați să își publice CV-urile și 

declarațiile de interese, astfel că numai 

câteva pot fi găsite pe pagina de internet a 

acesteia; constată că CV-urile și 

declarațiile de interese ale echipei de 

conducere de rang superior sunt publicate 

pe pagina de internet; regretă faptul că 

declarațiile de interese ale membrilor 

Consiliului de administrație nu sunt 

publicate; atrage atenția asupra faptului 

că această practică nu promovează 

transparența; 

Or. de 

 

Amendamentul   21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. constată cu satisfacție că Consiliul 

de administrație al Agenției a adoptat 

propriile orientări interne privind 

semnalarea de nereguli în decembrie 2016; 

solicită Agenției să prezinte autorității care 

acordă descărcarea de gestiune un raport 

referitor la punerea în aplicare a normelor 

sale privind semnalarea de nereguli; 

7. constată că Consiliul de 

administrație al Agenției a adoptat propriile 

orientări interne privind semnalarea de 

nereguli în decembrie 2016; solicită 

Agenției să prezinte autorității care acordă 

descărcarea de gestiune un raport referitor 

la punerea în aplicare a acestor norme; 

recomandă Agenției să difuzeze și să 

aducă la cunoștința tuturor membrilor 

personalului aceste norme; solicită 

Agenției să furnizeze, până în iunie 2017, 

detalii referitoare la cazurile de semnalare 

a unor nereguli din 2015, dacă există, și la 

modul în care acestea au fost gestionate și 

finalizate; regretă faptul că Agenția nu a 

stabilit norme privind practica „ușilor 

turnante” și o îndeamnă să introducă de 

urgență astfel de norme; reiterează faptul 

că doar prin integritate și transparență se 

menține încrederea opiniei publice; 

îndeamnă Agenția să pună în practică 

măsuri de prevenire a „ușilor turnante” 

prin stabilirea de sancțiuni disuasive, 

precum reducerea pensiilor sau 

interdicția de a lucra cel puțin trei ani în 

organisme similare; 

Or. en 

 

Amendamentul   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. constată cu îngrijorare că Agenția 

nu a luat inițiative specifice pentru a crea 

sau mări transparența în ceea ce privește 

contactele cu lobbyiștii; 

8. constată cu îngrijorare că Agenția 

nu a luat inițiative specifice pentru a crea 

sau mări transparența în ceea ce privește 

contactele cu lobbyiștii; îndeamnă Agenția 

să informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

reuniunile sale cu lobbyiști sau asociații 

profesionale și să publice acestea în 
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rapoartele sale de activitate anuale; 

solicită Agenției să prezinte până în iunie 

2017 procesele-verbale ale acestor 

reuniuni, chiar și în cazul unei proceduri 

confidențiale; 

Or. en 

 

Amendamentul   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. ia act, din informațiile furnizate de 

Curte, de faptul că în urma auditului 

procedurilor de achiziții s-a constatat că 

Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, contracte care 

au fost utilizate pentru diferite servicii 

prestate în cadrul unor contracte specifice 

bazate pe prețuri fixe; remarcă faptul că, în 

urma solicitării unei oferte bazate pe 

prețuri fixe de la un contractant unic în 

cadrul acestor contracte, concurența prin 

intermediul prețului a fost neutralizată și 

dependența de contractantul respectiv a 

fost sporită; 

13. ia act cu nemulțumire, din 

informațiile furnizate de Curte, de faptul că 

în urma auditului procedurilor de achiziții 

s-a constatat că Agenția a semnat mai 

multe contracte-cadru cu același 

contractant, contracte care au fost utilizate 

pentru diferite servicii prestate în cadrul 

unor contracte specifice bazate pe prețuri 

fixe; remarcă faptul că, în urma solicitării 

unei oferte bazate pe prețuri fixe de la un 

contractant unic în cadrul acestor contracte, 

concurența prin intermediul prețului a fost 

neutralizată și dependența de contractantul 

respectiv a fost sporită; îndeamnă Agenția 

să încheie contracte cu furnizori diferiți, 

cu reluarea procedurii concurențiale, sau 

contracte directe de servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. ia act, din informațiile furnizate de 

Curte, de faptul că în urma auditului 

procedurilor de achiziții s-a constatat că 

13. ia act, din informațiile furnizate de 

Curte, de faptul că în urma auditului 

procedurilor de achiziții s-a constatat că 
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Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, contracte care 

au fost utilizate pentru diferite servicii 

prestate în cadrul unor contracte specifice 

bazate pe prețuri fixe; remarcă faptul că, în 

urma solicitării unei oferte bazate pe 

prețuri fixe de la un contractant unic în 

cadrul acestor contracte, concurența prin 

intermediul prețului a fost neutralizată și 

dependența de contractantul respectiv a 

fost sporită; 

Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, contracte care 

au fost utilizate pentru diferite servicii 

prestate în cadrul unor contracte specifice 

bazate pe prețuri fixe; remarcă cu 

îngrijorare faptul că, în urma solicitării 

unei oferte bazate pe prețuri fixe de la un 

contractant unic în cadrul acestor contracte, 

concurența prin intermediul prețului a fost 

neutralizată și dependența de contractantul 

respectiv a fost sporită; 

Or. en 

 

Amendamentul   25 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. ia act, din informațiile furnizate de 

Curte, de faptul că în urma auditului 

procedurilor de achiziții s-a constatat că 

Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, contracte care 

au fost utilizate pentru diferite servicii 

prestate în cadrul unor contracte specifice 

bazate pe prețuri fixe; remarcă faptul că, în 

urma solicitării unei oferte bazate pe 

prețuri fixe de la un contractant unic în 

cadrul acestor contracte, concurența prin 

intermediul prețului a fost neutralizată și 

dependența de contractantul respectiv a 

fost sporită; 

13. ia act, din informațiile furnizate de 

Curte, de faptul că în urma auditului 

procedurilor de achiziții s-a constatat că 

Agenția a semnat mai multe contracte-

cadru cu același contractant, contracte care 

au fost utilizate pentru diferite servicii 

prestate în cadrul unor contracte specifice 

bazate pe prețuri fixe; remarcă faptul că, în 

urma solicitării unei oferte bazate pe 

prețuri fixe de la un contractant unic în 

cadrul acestor contracte, concurența prin 

intermediul prețului a fost neutralizată și 

dependența de contractantul respectiv a 

fost sporită; atrage atenția că eventualele 

conflicte de interese legate de proceduri 

de ofertare concurențiale, achiziții și 

contracte trebuie verificate cu cea mai 

mare strictețe pentru a îndeplini mai bine 

obligațiile în materie de transparență și 

răspundere; 

Or. de 

 

Amendamentul   26 

Benedek Jávor 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. ia act de faptul că Agenția își dă 

silința să asigure un echilibru de gen mai 

bun la nivelul conducerii de rang inferior, 

însă constată cu îngrijorare existența unui 

dezechilibru de gen semnificativ în echipa 

de conducere de rang superior; 

15. ia act de faptul că Agenția își dă 

silința să asigure un echilibru de gen mai 

bun la nivelul conducerii de rang inferior, 

însă constată cu îngrijorare existența unui 

dezechilibru de gen semnificativ în echipa 

de conducere de rang superior; îndeamnă 

Agenția să remedieze acest dezechilibru și 

să comunice rezultatele Parlamentului cât 

mai rapid posibil; 

Or. en 

 


