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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese Stichting 
voor opleiding kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Stichting voor opleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese Stichting 
voor opleiding kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Stichting voor opleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Stichting voor 
opleiding voor het begrotingsjaar 2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Stichting voor 
opleiding voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
jaarrekening van de Stichting vermeldt dat 
de bijdrage van de Unie voor 2010 EUR 
19 196 840,29 bedroeg; verzoekt de 
Stichting en de Commissie daarom de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de
feitelijk aan de Stichting toegekende 
bijdrage voor het begrotingsjaar 2010;

2. neemt kennis van het feit dat de 
jaarrekening van de Stichting vermeldt dat 
de bijdrage van de Unie voor 2010 in 
werkelijkheid EUR 19 196 840,29 
bedroeg; erkent de verklaring van de
Stichting dat de feitelijk door de Unie
toegekende bijdrage in 2010 in totaal EUR 
19 297 822 bedroeg, d.w.z. EUR 
19 460 000 min een bedrag van EUR 
162 178 dat de bijdrage van de Unie in 
natura vertegenwoordigt; neemt tevens 
kennis van de verklaring van de Stichting 
dat zij van het van de Unie ontvangen 
bedrag EUR 19 196 840,29 heeft 
uitgegeven en de resterende EUR 
100 981,71 aan de Commissie heeft 
terugbetaald;

Or. en
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Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. concludeert uit de jaarrekening van de 
Stichting dat haar begroting 2010 in 
november 2010 is geamendeerd; betreurt 
het ontbreken van een verklaring van de
zijde van de Stichting over de herziening 
van haar begroting voor 2010; verzoekt de 
Stichting de situatie te herstellen en de 
kwijtingsautoriteit hierover te informeren;

3. concludeert uit de jaarrekening van de 
Stichting dat haar begroting 2010 in 
november 2010 is geamendeerd; verzoekt
de Stichting de begrotingsautoriteit uitleg 
te verstrekken over de herziening van haar 
begroting voor 2010;

Or. en


