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Ändringsförslag 1
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … ansvarsfrihet för 
det gemensamma företaget Artemis 
verkställande direktör avseende 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för det gemensamma företaget Artemis 
verkställande direktör avseende 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … ansvarsfrihet för 
det gemensamma företaget Artemis 
verkställande direktör avseende 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för det gemensamma företaget Artemis 
verkställande direktör avseende 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
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företaget Artemis för budgetåret 2010. gemensamma företaget Artemis för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget Artemis för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Artemis för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar bekymrat att 
2010 års budget inte hade antagits vid 
utgången av det föregående året. 
Parlamentet tar del av det gemensamma 
företagets svar att budgeten antogs i 
januari 2011 på grund av att den operativa 
delen av budgeten beror på åtaganden av 
medlemsstaterna, och för de flesta av dem 
kan beloppen för åtagandena inte fastställas 
förrän deras nationella budgetar är antagna. 
Parlamentet uppmanar det gemensamma 
företaget och de bidragande 
medlemsstaterna att nå en 
överenskommelse om en tidsplan och 
praktiska arrangemang för 
offentliggörandet av deras respektive 

1. Europaparlamentet noterar att 2010 års 
budget inte hade antagits vid utgången av 
det föregående året. Parlamentet tar del av 
det gemensamma företagets svar att 
budgeten antogs i januari 2011 på grund av 
att den operativa delen av budgeten beror 
på åtaganden av medlemsstaterna, och för 
de flesta av dem kan beloppen för 
åtagandena inte fastställas förrän deras 
nationella budgetar är antagna. Parlamentet 
uppmanar det gemensamma företaget och 
de bidragande medlemsstaterna att nå en 
överenskommelse om en tidsplan och 
praktiska arrangemang för 
offentliggörandet av deras respektive 
åtaganden så att det gemensamma 
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åtaganden så att det gemensamma 
företagets budget kan antas i tid och att 
informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om detta.

företagets budget kan antas i tid och att 
informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om detta.

Or. en

Ändringsförslag 6
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet oroar sig över
budgetens låga utnyttjandegrad och även 
över det gemensamma företagets 
underliggande affärsprocesser. Parlamentet 
understryker att tillgångarna på 
bankkonton uppgick vid årets slut till 
16 600 000 EUR (60 % av de tillgängliga 
betalningsbemyndigandena för 2010).

5. Europaparlamentet noterar budgetens 
låga genomförandegrad och det 
gemensamma företagets underliggande 
affärsprocesser. Parlamentet understryker 
att tillgångarna på bankkonton uppgick vid 
årets slut till 16 600 000 EUR (60 % av de 
tillgängliga betalningsbemyndigandena för 
2010).

Or. en

Ändringsförslag 7
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 262 500 000 EUR.

25. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 505 000 000 EUR.

Or. en


