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Grozījums Nr. 1
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. kopuzņēmuma ARTEMIS 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz kopuzņēmuma ARTEMIS 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. kopuzņēmuma ARTEMIS 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz kopuzņēmuma ARTEMIS 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. kopuzņēmuma ARTEMIS kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina kopuzņēmuma ARTEMIS 
kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu 
gadu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. kopuzņēmuma ARTEMIS kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina kopuzņēmuma ARTEMIS 
kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu 
gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. ar bažām norāda, ka līdz iepriekšējā 
gada beigām nebija pieņemts 2010. gada 
budžets; ņem vērā Kopuzņēmuma atbildi, 
ka 2010. gada budžets tika pieņemts 
2011. gada janvārī sakarā ar to, ka darbību 
daļa budžetā ir atkarīga no dalībvalstu 
saistībām un ka vairums dalībvalstu 
saistību apjomu var noteikt tikai pēc valsts 
budžeta pieņemšanas; aicina 
Kopuzņēmumu un finansētājas dalībvalstis 
panākt vienošanos par grafiku un praktisko 
kārtību to attiecīgo saistību noteikšanai, lai 
Kopuzņēmuma budžetu varētu pieņemt 
savlaicīgi, un informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par šo jautājumu;

1. norāda, ka līdz iepriekšējā gada beigām 
nebija pieņemts 2010. gada budžets; ņem 
vērā Kopuzņēmuma atbildi, ka 2010. gada 
budžets tika pieņemts 2011. gada janvārī 
sakarā ar to, ka darbību daļa budžetā ir 
atkarīga no dalībvalstu saistībām un ka 
vairums dalībvalstu saistību apjomu var 
noteikt tikai pēc valsts budžeta 
pieņemšanas; aicina Kopuzņēmumu un 
finansētājas dalībvalstis panākt vienošanos 
par grafiku un praktisko kārtību to attiecīgo 
saistību noteikšanai, lai Kopuzņēmuma 
budžetu varētu pieņemt savlaicīgi, un 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par šo jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog
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Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž bažas par budžeta zemo izpildes 
līmeni, kā arī Kopuzņēmuma 
pakārtotajiem pasākumiem; uzsver, ka 
noguldījumi bankā gada beigās bija EUR 
16 600 000, t. i., 60 % no 2010. gadā 
pieejamajām maksājumu apropriācijām.

5. norāda uz zemo budžeta izpildes līmeni 
un tam pakārtotajiem Kopuzņēmuma 
darījumiem; uzsver, ka noguldījumi bankā 
gada beigās bija EUR 16 600 000, t. i., 
60 % no 2010. gadā pieejamajām 
maksājumu apropriācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka 2010. finanšu gadā 
Savienības kopējā iemaksa kopuzņēmumu 
budžetā bija EUR 262 500 000;

25. norāda, ka 2010. finanšu gadā 
Savienības kopējā iemaksa kopuzņēmumu 
budžetā bija EUR 505 000 000;

Or. en


