
AM\893452BG.doc PE483.674v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

2011/2240(DEC)

7.3.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 7

Проектодоклад
Monica Luisa Macovei
(PE474.056v01-00)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2010 година
(C7-0299/2011 – 2011/2240(DEC))



PE483.674v01-00 2/5 AM\893452BG.doc

BG

AM_Com_NonLegReport



AM\893452BG.doc 3/5 PE483.674v01-00

BG

Изменение 1
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... изпълнителния директор на 
съвместното предприятие ARTEMIS във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
изпълнителния директор на съвместното 
предприятие ARTEMIS във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... изпълнителния директор на 
съвместното предприятие ARTEMIS във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

1. освобождава от отговорност
изпълнителния директор на съвместното 
предприятие ARTEMIS във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 1. одобрява приключването на сметките 
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ARTEMIS за финансовата 2010 година; на ARTEMIS за финансовата 2010 
година;

Or. en

Изменение 4
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
ARTEMIS за финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на ARTEMIS за финансовата 2010
година;

Or. en

Изменение 5
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. със загриженост отбелязва, бе
бюджетът за 2010 г. не беше приет до 
края на предходната година; отбелязва 
отговора на Съвместното предприятие, 
че бюджетът за 2010 г. е приет през 
януари 2011 г., тъй като в оперативната 
си част бюджетът зависи от вноските на 
държавите членки, а повечето от тях 
могат да установят размера на вноските 
едва след приемане на националния 
бюджет; призовава Съвместното 
предприятие и държавите членки, които 
правят вноски, да постигнат 
споразумение относно графика и 
практическите разпоредби за 
обявяването на техните вноски, за да се 
даде възможност за своевременно 

1. отбелязва, че бюджетът за 2010 г. не 
беше приет до края на предходната 
година; отбелязва отговора на 
Съвместното предприятие, че бюджетът 
за 2010 г. е приет през януари 2011 г., 
тъй като в оперативната си част 
бюджетът зависи от вноските на 
държавите членки, а повечето от тях 
могат да установят размера на вноските 
едва след приемане на националния 
бюджет; призовава Съвместното 
предприятие и държавите членки, които 
правят вноски, да постигнат 
споразумение относно графика и 
практическите разпоредби за 
обявяването на техните вноски, за да се 
даде възможност за своевременно 
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приемане на бюджета на Съвместното 
предприятие, както и да информират по 
този въпрос органа по освобождаване от 
отговорност;

приемане на бюджета на Съвместното 
предприятие, както и да информират по 
този въпрос органа по освобождаване от 
отговорност;

Or. en

Изменение 6
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изразява загриженост относно
ниската степен на усвояване на 
бюджета, както и относно свързаните 
с това дейности на Съвместното 
предприятие; подчертава че депозитите 
в банкови сметки в края на годината 
достигат 16 600 000 EUR, което 
представлява 60 % от наличните 
бюджетни кредити за плащания през 
2010 г.;

5. отбелязва ниската степен на 
изпълнение  на бюджета, и на
съответните дейности на Съвместното 
предприятие; подчертава че депозитите 
в банкови сметки в края на годината 
достигат 16 600 000 EUR, което 
представлява 60 % от наличните 
бюджетни кредити за плащания през 
2010 г.;

Or. en

Изменение 7
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. отбелязва, че за финансовата 
2010 година общата вноска на Съюза в 
бюджета на съвместните предприятия 
възлиза на 262 500 000 EUR;

25. отбелязва, че за финансовата 
2010 година общата вноска на Съюза в 
бюджета на съвместните предприятия 
възлиза на 505 000 000 EUR;

Or. en


