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Predlog spremembe 1
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja ARTEMIS glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja ARTEMIS glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja ARTEMIS glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja ARTEMIS glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. … zaključek poslovnih knjig Skupnega 
podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Skupnega podjetja ARTEMIS za 
proračunsko leto 2010;
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Predlog spremembe 4
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. … zaključek poslovnih knjig Skupnega 
podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Skupnega podjetja ARTEMIS za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker proračun za leto 2010 
ni bil sprejet do konca prejšnjega leta; je 
seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, 
da je bil proračun za leto 2010 sprejet 
januarja 2011 zato, ker je operativni del 
proračuna odvisen od obvez držav članic, 
obseg sredstev za prevzem obveznosti pa 
se pri večini članic lahko potrdi šele po 
sprejetju nacionalnih proračunov; poziva 
skupno podjetje in države članice plačnice, 
naj dosežejo dogovor o časovnem okviru in 
praktičnih ureditvah za razkritje svojih 
obvez, da bi omogočile pravočasno 
sprejetje proračuna skupnega podjetja, o 
tem pa naj poročajo organu za podelitev 
razrešnice;

1. ugotavlja, da proračun za leto 2010 ni 
bil sprejet do konca prejšnjega leta; je 
seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, 
da je bil proračun za leto 2010 sprejet 
januarja 2011 zato, ker je operativni del 
proračuna odvisen od obvez držav članic, 
obseg sredstev za prevzem obveznosti pa 
se pri večini članic lahko potrdi šele po 
sprejetju nacionalnih proračunov; poziva 
skupno podjetje in države članice plačnice, 
naj dosežejo dogovor o časovnem okviru in 
praktičnih ureditvah za razkritje svojih 
obvez, da bi omogočile pravočasno 
sprejetje proračuna skupnega podjetja, o 
tem pa naj poročajo organu za podelitev 
razrešnice;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi nizkega izvrševanja
proračuna in zlasti s tem povezanih 
dejavnosti skupnega podjetja; poudarja, da 
so sredstva na bančnih računih na koncu 
leta znašala 16.600.000 EUR, kar je 60 % 
razpoložljivih odobrenih sredstev za plačila 
v letu 2010;

5. je seznanjen z nizkim izvrševanjem 
proračuna in s tem povezanih dejavnosti 
skupnega podjetja; poudarja, da so sredstva 
na bančnih računih na koncu leta znašala 
16.600.000 EUR, kar je 60 % 
razpoložljivih odobrenih sredstev za plačila 
v letu 2010;

Or. en

Predlog spremembe 7
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je za proračunsko leto 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 262 500 
000 EUR;

25. ugotavlja, da je za proračunsko leto 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 
505.000.000 EUR;

Or. en


