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Emenda 1
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-
Impriża Konġunta ARTEMIS fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża 
Konġunta għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv 
tal-Impriża Konġunta ARTEMIS fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Impriża Konġunta għas-sena finanzjarja 
2010;

Or. en

Emenda 2
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 1
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. ... l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-
Impriża Konġunta ARTEMIS fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża 
Konġunta għas-sena finanzjarja 2010;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv 
tal-Impriża Konġunta ARTEMIS fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Impriża Konġunta għas-sena finanzjarja 
2010;

Or. en

Emenda 3
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. … l-għeluq tal-kontijiet tal-ARTEMIS 
għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2010;
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Emenda 4
Monica Luisa Macovei

Proposta għal deċiżjoni 2
Paragrafu 1

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1. … l-għeluq tal-kontijiet tal-ARTEMIS 
għas-sena finanzjarja 2010;

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-
ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2010;

Or. en

Emenda 5
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota bi tħassib li l-baġit tal-2010 ma 
ġiex adottat sa tmem is-sena preċedenti; 
jieħu nota tat-tweġiba tal-Impriża 
Konġunta li l-baġit tal-2010 ġie adottat 
f’Jannar 2011 minħabba li l-parti 
operazzjonali tal-baġit tiddependi fuq l-
impenji tal-Istati Membri, u li, għall-parti l-
kbira tagħhom, l-ammont tal-impenn jista’ 
jingħaraf biss wara l-adozzjoni tal-baġits 
nazzjonali tagħhom; jistieden lill-Impriża 
Konġunta u lill-Istati Membri kontributuri 
biex jaqblu fuq skeda ta’ żmien u fuq 
arranġamenti prattiċi għall-iżvelar tal-
impenji rispettivi tagħhom ħalli 
jippermettu li l-baġit tal-impriża Konġunta 
jiġi adottat f’waqtu, u jistedinhom iżommu 
lill-awtorità ta’ kwittanza infurmata dwar 
dan;

1. Jinnota li l-baġit tal-2010 ma ġiex 
adottat sa tmem is-sena preċedenti; jieħu 
nota tat-tweġiba tal-Impriża Konġunta li l-
baġit tal-2010 ġie adottat f’Jannar 2011 
minħabba li l-parti operazzjonali tal-baġit 
tiddependi fuq l-impenji tal-Istati Membri, 
u li, għall-parti l-kbira tagħhom, l-ammont 
tal-impenn jista’ jingħaraf biss wara l-
adozzjoni tal-baġits nazzjonali tagħhom; 
jistieden lill-Impriża Konġunta u lill-Istati 
Membri kontributuri biex jaqblu fuq skeda 
ta’ żmien u fuq arranġamenti prattiċi għall-
iżvelar tal-impenji rispettivi tagħhom ħalli 
jippermettu li l-baġit tal-impriża Konġunta 
jiġi adottat f’waqtu, u jistedinhom iżommu 
lill-awtorità ta’ kwittanza infurmata dwar 
dan;

Or. en
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Emenda 6
Edit Herczog

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa mħasseb dwar l-implimentazzjoni 
baxxa tal-baġit, u barra minn hekk tal-
attivitajiet sottostanti tal-Impriża 
Konġunta; jissottolinja li d-depożiti 
f'kontijiet bankarji fl-aħħar tas-sena laħqu 
total ta’ EUR 16 600 000, somma li 
tirrappreżenta 60 % tal-approprjazzjonijiet 
ta' ħlas disponibbli fl-2010.

5. Jinnota l-implimentazzjoni baxxa tal-
baġit, u barra minn hekk tal-attivitajiet 
sottostanti tal-Impriża Konġunta; 
jissottolinja li d-depożiti f'kontijiet bankarji 
fl-aħħar tas-sena laħqu total ta’ 
EUR 16 600 000, somma li tirrappreżenta 
60 % tal-approprjazzjonijiet ta' ħlas 
disponibbli fl-2010.

Or. en

Emenda 7
Monica Luisa Macovei

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li, għas-sena finanzjarja 2010, 
il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-Unjoni 
għall-baġit tal-Impriżi Konġunti laħqet 
EUR 262 500 000;

25. Jinnota li, għas-sena finanzjarja 2010, 
il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-Unjoni 
għall-baġit tal-Impriżi Konġunti laħqet 
EUR 505 000 000;

Or. en


