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Muudatusettepanek 1
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. … ühisettevõtte ARTEMIS 
tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte 
ARTEMIS tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. … ühisettevõtte ARTEMIS 
tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte 
ARTEMIS tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. … ühisettevõtte ARTEMIS 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte 
ARTEMIS 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. … ühisettevõtte ARTEMIS 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte 
ARTEMIS 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. märgib murega, et 2010. aasta eelarvet 
ei võetud eelneva aasta lõpuks vastu; võtab 
teadmiseks ühisettevõtte vastuse selle 
kohta, et 2010. aasta eelarve võeti vastu 
2011. aasta jaanuaris seetõttu, et eelarve 
tegevuskulude osa sõltub liikmesriikide 
kulukohustustest, mida enamik liikmesriike 
saab võtta üksnes riigi eelarve 
vastuvõtmise järel; kutsub ühisettevõtet ja 
rahastavaid liikmesriike jõudma 
kokkuleppele oma kulukohustuste 
avalikustamise ajakavas ja praktilises 
korralduses, et ühisettevõtte eelarve saaks 
õigel ajal vastu võtta, ning hoidma eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni selle küsimusega 
kursis;

1. märgib, et 2010. aasta eelarvet ei võetud 
eelneva aasta lõpuks vastu; võtab 
teadmiseks ühisettevõtte vastuse selle 
kohta, et 2010. aasta eelarve võeti vastu 
2011. aasta jaanuaris seetõttu, et eelarve 
tegevuskulude osa sõltub liikmesriikide 
kulukohustustest, mida enamik liikmesriike 
saab võtta üksnes riigi eelarve 
vastuvõtmise järel; kutsub ühisettevõtet ja 
rahastavaid liikmesriike jõudma 
kokkuleppele oma kulukohustuste 
avalikustamise ajakavas ja praktilises 
korralduses, et ühisettevõtte eelarve saaks 
õigel ajal vastu võtta, ning hoidma eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni selle küsimusega 
kursis;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab muret eelarve madala
täitmismäära ja ka ühisettevõtte tegevuse 
pärast üldiselt; rõhutab, et aasta lõpus oli 
pangakontodel hoiuseid kokku 16 600 000 
eurot (60 % 2010. aastal eraldatud maksete 
assigneeringutest);

5. märgib eelarve madalat täitmismäära ja 
ka ühisettevõtte tegevust üldiselt; rõhutab, 
et aasta lõpus oli pangakontodel hoiuseid 
kokku 16 600 000 eurot (60 % 2010. aastal 
eraldatud maksete assigneeringutest);

Or. en

Muudatusettepanek 7
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
makse ühisettevõtete eelarvesse kokku 262 
500 000 eurot;

25. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
makse ühisettevõtete eelarvesse kokku 505 
000 000 eurot;

Or. en


