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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Изразява удовлетворение от успешната втора година от дейността на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията, която също така се 
отличаваше с ефективно изпълнение на бюджета за 2007 г. по отношение на поетите 
задължения и плащанията;

2. Счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията 
играе важна роля за развитието и укрепването на европейските системи за 
наблюдение на заболяванията, за оценка и представяне на съществуващите и 
възникващите заплахи за човешкото здраве от инфекциозни болести;

3. Отбелязва със задоволство разработените от центъра през 2007 г. значителен брой 
продукти и услуги в областта на епидемиологията, наблюдението, профилактиката 
и контрола на заразните болести, както и многообразието от публикувани научни 
доклади; 

4. Отбелязва постигнатия напредък по прилагане на плана за набиране на персонал, но 
подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия за запълване на цялата квота за 
служители;

5. Припомня доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 
година, както и отговорите на центъра, и призовава агенцията да вземе 
необходимите мерки за отстраняване на нередностите;

6. Въз основа на наличните данни, изразява становище, че директорът на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията може да бъде освободен от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на центъра за финансовата 2007 
година.
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