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Pozměňovací návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným 
průběhem prvního roku činnosti Evropské 
agentury pro chemické látky;

1. vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným 
průběhem prvních 7 měsíců činnosti 
Evropské agentury pro chemické látky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje, že za rozpočtové řízení 
agentury odpovídala v roce 2007 Komise 
(GŘ ENTR);

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že bylo vyčerpáno 87,5 % 
rozpočtu agentury na rok 2007, především
na výdaje na zaměstnance, na 
infrastrukturu a na další provozní výdaje;

2. konstatuje, že bylo vyčerpáno 87,5 % 
rozpočtu agentury na rok 2007, a to na 
výdaje na zaměstnance, na infrastrukturu a 
na další provozní výdaje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje znepokojení nad vážnými 
problémy, k nimž dochází při vytváření IT 
systému pro REACH - za tyto problémy 
částečně odpovídá agentura, zejména 
vzhledem k tomu, že tyto problémy –
kromě toho, že způsobují obtíže 
uživatelům – vedly ke zvýšení nákladů 
agentury a ke snížení objemu prací 
plánovaného v jiných oblastech kvůli 
postupům „obejití chyby“, které bylo 
nutno vytvořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje, že za rozpočtové řízení 
agentury odpovídala v roce 2007 Komise 
(GŘ ENTR);

vypouští se

Or. en

(Text z bodu 4 návrhu stanoviska se přesouvá do nového bodu 1a – viz pozměňovací návrh 2)
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