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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniunea Europeană, aceasta 
fiind una dintre condițiile prealabile fundamentale pentru buna funcționare a sistemului 
democratic al Uniunii; subliniază rolul jucat de Centrul de Traduceri pentru a oferi 
traduceri și servicii lingvistice de înaltă calitate; 

2. constată și prețuiește impactul noii structuri tarifare pentru traducerea documentelor, 
care corespunde unei economii de 3,2 milioane EUR pentru clienții centrului în 2017, în 
timp ce veniturile centrului au rămas stabile pe parcursul anului 2017, în pofida 
impactului noii structuri tarifare;

3. salută acordul de cooperare semnat cu Școala europeană Luxemburg II (EEL2), prin 
care portofoliul centrului a ajuns să numere 65 de clienți la sfârșitul anului 2017;

4. ia act de faptul că, în urma monitorizării acțiunilor întreprinse ca urmare a 
recomandărilor pendinte ale auditului privind gestionarea continuității activității și ale 
auditului privind gestionarea fluxului de lucru pentru traducerea documentelor, s-a ajuns 
la concluzia că toate recomandările au fost puse în aplicare în mod adecvat și efectiv;

5. ia act de faptul că centrul a început să revizuiască evaluarea ex ante a programelor și a 
activităților în conformitate cu orientările propuse de Comisie și că, în prezent, 
programele de lucru ale centrului cuprind indicatori privind resursele și indicatori 
privind realizările;

6. încurajează centrul în angajamentul său de a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii o 
nouă versiune a IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa) până la sfârșitul anului 
2018, astfel încât această bază de date terminologice interinstituțională să țină pasul cu 
inovarea; insistă asupra distribuției geografice adecvate a personalului său, precum și a 
personalului său de conducere de nivel mediu și înalt;

7. recunoaște că Curtea de Conturi este nevoită să facă față unui volum de muncă 
considerabil; invită totuși Curtea să își publice prompt rapoartele, în special rapoartele 
referitoare la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru a 
acorda Parlamentului timp suficient pentru a-și îndeplini în mod corespunzător, la 
rândul său, funcția de control bugetar și politic.



PE628.679v02-00 4/5 AD\1173959RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 22.1.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

18
1
0

Membri titulari prezenți la votul final Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, 
Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra 
Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi 
Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga 
Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final Liadh Ní Riada



AD\1173959RO.docx 5/5 PE628.679v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18 +

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL Liadh Ní Riada

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, 
Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

1 -

ENF Dominique Bilde

0 0

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1173959RO.docx

