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Pozměňovací návrh 1
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku ARTEMIS absolutorium za plnění 
rozpočtu společného podniku na 
rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku ARTEMIS absolutorium za plnění 
rozpočtu společného podniku na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku ARTEMIS absolutorium za plnění 
rozpočtu společného podniku na 
rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku ARTEMIS absolutorium za plnění 
rozpočtu společného podniku na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku 
ARTEMIS za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů společného 
podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 
2010;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku 
ARTEMIS za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů společného 
podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že rozpočet 
na rok 2010 nebyl přijat do konce 
předcházejícího roku; bere na vědomí 
odpověď společného podniku, že rozpočet 
na rok 2010 byl přijat v lednu 2011 kvůli 
tomu, že provozní část rozpočtu závisí na 
závazcích členských států a že většina z 
nich může výši závazků potvrdit teprve po 
přijetí svých vnitrostátních rozpočtů; 
vyzývá společný podnik a přispívající 
členské státy, aby dosáhly dohody o 
harmonogramu a praktických postupech 
pro zveřejňování svých příslušných 
závazků, a umožnily tak včasné přijetí 
rozpočtu společného podniku, a aby orgán 
příslušný pro udělení absolutoria v této 
věci průběžně informovaly;

1. konstatuje, že rozpočet na rok 2010 
nebyl přijat do konce předcházejícího roku; 
bere na vědomí odpověď společného 
podniku, že rozpočet na rok 2010 byl přijat 
v lednu 2011 kvůli tomu, že provozní část 
rozpočtu závisí na závazcích členských 
států a že většina z nich může výši závazků 
potvrdit teprve po přijetí svých 
vnitrostátních rozpočtů; vyzývá společný 
podnik a přispívající členské státy, aby 
dosáhly dohody o harmonogramu a 
praktických postupech pro zveřejňování 
svých příslušných závazků, a umožnily tak 
včasné přijetí rozpočtu společného 
podniku, a aby orgán příslušný pro udělení 
absolutoria v této věci průběžně 
informovaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. má obavy ohledně nízkého plnění 
rozpočtu a souvisejících činností 
společného podniku; zdůrazňuje, že výše 
zůstatků na bankovních účtech 
představovala na konci roku 16 600 000 
EUR – tedy 60 % prostředků na platby 
určených na rok 2010;

5. bere na vědomí nízké plnění rozpočtu a 
souvisejících činností společného podniku; 
zdůrazňuje, že výše zůstatků na 
bankovních účtech představovala na konci 
roku 16 600 000 EUR – tedy 60 % 
prostředků na platby určených na rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do 
rozpočtu společných podniků částku 
262 500 000 EUR;

25. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do 
rozpočtu společných podniků částku 
505 000 000 EUR;

Or. en


