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Τροπολογία 1
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επιτυχές πρώτο έτος λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους 
επιτυχείς επτά μήνες λειτουργίας του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων

Or. en

Τροπολογία 2
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή (ΓΔ 
ENTR) ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού το 
2007·

Or. en

(Το κείμενο από την παράγραφο 4 του σχεδίου γνωμοδότησης μεταφέρεται στη νέα παράγραφο 
1 α. Βλέπε τροπολογία 5)

Τροπολογία 3
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι 87,5% του 
προϋπολογισμού 2007 του Οργανισμού 
δεσμεύθηκε, κατά κύριον λόγο για 
δαπάνες του προσωπικού, δαπάνες 

2. σημειώνει ότι 87,5% του 
προϋπολογισμού 2007 του Οργανισμού 
δεσμεύθηκε για δαπάνες του προσωπικού, 
δαπάνες υποδομής και λοιπές δαπάνες 
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υποδομής και λοιπές δαπάνες λειτουργίας λειτουργίας

Or. en

Τροπολογία 4
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει την ανησυχία του λόγω των 
σημαντικών προβλημάτων που 
συναντώνται στο στήσιμο του 
συστήματος REACH - IT, προβλήματα 
για τα οποία την ευθύνη φέρει εν μέρει ο 
Οργανισμός, ιδίως δεδομένου ότι αυτά τα 
προβλήματα, προστιθέμενα στις 
δυσκολίες για τους χρήστες, έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση κόστους για τον 
Οργανισμό καθώς και σε μείωση του 
έργου που σχεδιάζεται σε άλλους τομείς 
λόγω των 'εναλλακτικών στρατηγικών' οι 
οποίες έπρεπε να θεσπισθούν·

Or. en

Τροπολογία 5
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή (ΓΔ ENTR) 
ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού το 2007·

διαγράφεται

Or. en

(Το κείμενο από την παράγραφο 4 του σχεδίου γνωμοδότησης μεταφέρεται στη νέα παράγραφο 
1 α. Βλέπε τροπολογία 2)
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