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Τροπολογία 1
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης 
ARTEMIS για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης 
ARTEMIS για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 
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οικονομικό έτος 2010· οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο 
προϋπολογισμός του 2010 δεν είχε 
εγκριθεί έως το τέλος του προηγούμενου 
έτους· επισημαίνει την απάντηση της 
κοινής επιχείρησης, ότι ο λόγος για τον 
οποίο ο προϋπολογισμός του 2010 
εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2011 ήταν ότι 
το επιχειρησιακό μέρος του 
προϋπολογισμού εξαρτάται από τη 
δέσμευση των κρατών μελών, και το ύψος 
της δέσμευσης αυτής μπορεί να 
επιβεβαιωθεί μόνο αφού εγκριθούν οι 
εθνικοί προϋπολογισμοί· ζητεί από την 
κοινή επιχείρηση και τα συνεισφέροντα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
χρονοδιάγραμμα και πρακτικές ρυθμίσεις 
για τη γνωστοποίηση των δεσμεύσεών 
τους, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη 

1. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2010 δεν είχε εγκριθεί έως το τέλος του 
προηγούμενου έτους· επισημαίνει την 
απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι ο 
λόγος για τον οποίο ο προϋπολογισμός του 
2010 εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2011 
ήταν ότι το επιχειρησιακό μέρος του 
προϋπολογισμού εξαρτάται από τη 
δέσμευση των κρατών μελών, και το ύψος 
της δέσμευσης αυτής μπορεί να 
επιβεβαιωθεί μόνο αφού εγκριθούν οι 
εθνικοί προϋπολογισμοί· ζητεί από την 
κοινή επιχείρηση και τα συνεισφέροντα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
χρονοδιάγραμμα και πρακτικές ρυθμίσεις 
για τη γνωστοποίηση των δεσμεύσεών 
τους, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη 
έγκριση του προϋπολογισμού της κοινής 
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έγκριση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης, και να τηρήσουν ενήμερη την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το θέμα·

επιχείρησης, και να τηρήσουν ενήμερη την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού αλλά και των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι οι 
καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
στο τέλος του έτους ανέρχονταν συνολικά 
σε 16.600.000 ευρώ, που αναλογεί στο 
60% των διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών για το 2010.

5. επισημαίνει το χαμηλό ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι οι 
καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
στο τέλος του έτους ανέρχονταν συνολικά 
σε 16.600.000 ευρώ, που αναλογεί στο 
60% των διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών για το 2010.

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 262.500.000 ευρώ·

25. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 505.000.000 ευρώ·

Or. en


