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Alteração 1
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. … quitação ao Diretor Executivo da 
Empresa Comum ARTEMIS pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor Executivo da 
Empresa Comum ARTEMIS pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 2
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. … quitação ao Diretor Executivo da 
Empresa Comum ARTEMIS pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor Executivo da 
Empresa Comum ARTEMIS pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. … o encerramento das contas da 
ARTEMIS relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
ARTEMIS relativas ao exercício de 2010;

Or. en
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Alteração 4
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. … o encerramento das contas da 
ARTEMIS relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
ARTEMIS relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Regista com preocupação que o 
orçamento de 2010 não foi adotado no final 
do exercício precedente; regista a resposta 
da Empresa Comum segundo a qual o 
orçamento de 2010 foi adotado em janeiro 
de 2011 pelo facto de a parte operacional 
do orçamento depender da autorização dos 
Estados Membros e de o montante das 
autorizações só poder ser assegurado, para 
a maioria deles, depois da adoção dos 
respetivos orçamentos nacionais; solicita à 
Empresa Comum e aos Estados-Membros 
contribuintes que cheguem a um acordo em 
matéria de calendário e disposições 
práticas para a comunicação das respetivas 
autorizações a fim de permitir a adoção 
atempada do orçamento da Empresa 
Comum, e que mantenham a autoridade de 
quitação informada sobre esta questão;

1. Regista que o orçamento de 2010 não foi 
adotado no final do exercício precedente; 
regista a resposta da Empresa Comum 
segundo a qual o orçamento de 2010 foi 
adotado em janeiro de 2011 pelo facto de a 
parte operacional do orçamento depender 
da autorização dos Estados Membros e de 
o montante das autorizações só poder ser 
assegurado, para a maioria deles, depois da 
adoção dos respetivos orçamentos 
nacionais; solicita à Empresa Comum e aos 
Estados-Membros contribuintes que 
cheguem a um acordo em matéria de 
calendário e disposições práticas para a 
comunicação das respetivas autorizações a 
fim de permitir a adoção atempada do 
orçamento da Empresa Comum, e que 
mantenham a autoridade de quitação 
informada sobre esta questão;

Or. en
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Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta preocupação relativamente à
reduzida execução do orçamento e, 
sobretudo, às atividades subjacentes da 
Empresa Comum; sublinha que os 
depósitos em contas bancárias no final do 
exercício totalizavam 16 600 000 EUR, 
representando 60% das dotações para 
pagamentos disponíveis em 2010;

5. Regista a reduzida execução do 
orçamento e as atividades subjacentes da 
Empresa Comum; sublinha que os 
depósitos em contas bancárias no final do 
exercício totalizavam 16 600 000 EUR, 
representando 60% das dotações para 
pagamentos disponíveis em 2010;

Or. en

Alteração 7
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Regista que, para o exercício de 2010, a 
contribuição global da União para o 
orçamento das empresas comuns ascendeu 
a 262 500 000 euros;

25. Regista que, para o exercício de 2010, a 
contribuição global da União para o 
orçamento das empresas comuns ascendeu 
a 505 000 000 euros;

Or. en


