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Pakeitimas 1
Edit Herczog

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. … bendrosios įmonės ARTEMIS 
direktoriui, kad bendrosios įmonės 
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina bendrosios įmonės ARTEMIS 
vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios
įmonės 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 2
Monica Luisa Macovei

Pirmas pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. … bendrosios įmonės ARTEMIS 
direktoriui, kad bendrosios įmonės 
2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

1. patvirtina bendrosios įmonės ARTEMIS 
vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios
įmonės 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 3
Edit Herczog

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. … ARTEMIS 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;

1. pritaria ARTEMIS 2010 finansinių 
metų sąskaitų uždarymui;

Or. en
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Pakeitimas 4
Monica Luisa Macovei

Antras pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1. … ARTEMIS 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymui;

1. pritaria ARTEMIS 2010 finansinių 
metų sąskaitų uždarymui;

Or. en

Pakeitimas 5
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. susirūpinęs pažymi, kad 2010 m. 
biudžetas nebuvo patvirtintas iki 
ankstesnių metų pabaigos; atsižvelgia į 
bendrosios įmonės atsakymą, kad 2010 m. 
biudžetas buvo patvirtintas 2011 m. sausio 
mėnesį dėl to, kad biudžeto dalis, skirta 
veiklos išlaidoms, priklauso nuo valstybių 
narių įsipareigojimų asignavimų, ir dėl to, 
kad daugelio valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimų suma gali būti užtikrinta tik 
patvirtinus jų nacionalinius biudžetus; 
ragina bendrąją įmonę ir lėšas skiriančias 
valstybes nares susitarti dėl atitinkamų jų 
įsipareigojimų atskleidimo tvarkaraščio ir 
praktinė tvarkos, kad būtų galima laiku 
patvirtinti bendrosios įmonės biudžetą, ir 
šiuo klausimu informuoti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo instituciją;

1. pažymi, kad 2010 m. biudžetas nebuvo 
patvirtintas iki ankstesnių metų pabaigos; 
atsižvelgia į Bendrosios įmonės atsakymą, 
kad 2010 m. biudžetas buvo patvirtintas 
2011 m. sausio mėnesį dėl to, kad biudžeto 
dalis, skirta veiklos išlaidoms, priklauso 
nuo valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimų, ir dėl to, kad daugelio 
valstybių narių įsipareigojimų asignavimų 
suma gali būti užtikrinta tik patvirtinus jų 
nacionalinius biudžetus; ragina Bendrąją
įmonę ir lėšas skiriančias valstybes nares 
susitarti dėl atitinkamų jų įsipareigojimų 
atskleidimo tvarkaraščio ir praktinė 
tvarkos, kad būtų galima laiku patvirtinti 
Bendrosios įmonės biudžetą, ir šiuo 
klausimu informuoti biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo instituciją;

Or. en
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Pakeitimas 6
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra susirūpinęs dėl žemo biudžeto 
įvykdymo lygio ir dėl susijusios
bendrosios įmonės veiklos; pabrėžia, kad 
indėliai banko sąskaitose metų pabaigoje 
sudarė 16 600 000 EUR (60 proc. 
disponuojamų mokėjimų asignavimų 
2010 m.);

5. atkreipia dėmesį į žemą biudžeto 
įvykdymo lygį ir susijusią Bendrosios
įmonės veiklą; pabrėžia, kad indėliai banko 
sąskaitose metų pabaigoje sudarė 16 600 
000 EUR (60 proc. disponuojamų 
mokėjimų asignavimų 2010 m.);

Or. en

Pakeitimas 7
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad 2010 finansiniais metais 
bendras Sąjungos įnašas į bendrųjų įmonių 
biudžetą sudarė 262 500 000 EUR;

25. pažymi, kad 2010 finansiniais metais 
bendras Sąjungos įnašas į bendrųjų įmonių 
biudžetą sudarė 505 000 000 EUR;

Or. en


