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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku pro palivové články a vodík 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku pro palivové články a vodík 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku pro palivové články a vodík 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku pro palivové články a vodík 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku pro 1. schvaluje uzavření účtů společného 
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palivové články a vodík za rozpočtový rok 
2010;

podniku pro palivové články a vodík za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku pro 
palivové články a vodík za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů společného 
podniku pro palivové články a vodík za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s velkým znepokojením konstatuje, že 
společný podnik vyčerpal čtvrtinu své 
plánované existence (do 31. prosince 
2017) na dosažení finanční autonomie; 
trvá však na tom, že by tato zpoždění 
neměla vést k prodloužení desetiletého 
období existence společného podniku, 
avšak měla by jeho vedení povzbudit 
k řešení všech nedostatků a dosažení jeho 
cílů během plánovaného desetiletého 
období;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s velkým znepokojením konstatuje, že 
společný podnik vyčerpal čtvrtinu své 
plánované existence (do 31. prosince 2017) 
na dosažení finanční autonomie; trvá však 
na tom, že by tato zpoždění neměla vést 
k prodloužení desetiletého období 
existence společného podniku, avšak měla 
by jeho vedení povzbudit k řešení všech 
nedostatků a dosažení jeho cílů během 
plánovaného desetiletého období;

5. s velkým znepokojením konstatuje, že 
společný podnik vyčerpal čtvrtinu své 
plánované existence (do 31. prosince 2017) 
na dosažení finanční autonomie; trvá však 
na tom, že by tato zpoždění neměla vést 
k prodloužení překračujícímu oficiální 
lhůtu 31. prosince 2017, avšak měla by 
jeho vedení povzbudit k řešení všech 
nedostatků a dosažení jeho cílů během 
plánovaného období existence;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že 
společný podnik nezveřejnil seznam 
příjemců; je toho názoru, že tato 
skutečnost je důkazem nedostatečné 
transparentnosti ze strany společného 
podniku; naléhavě proto vyzývá společný 
podnik, aby na svých internetových 
stránkách zveřejnil seznam příjemců pro 
všechny výzvy k předkládání návrhů, jež 
byly doposud vypsány;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že 
společný podnik nezveřejnil seznam 
příjemců; je toho názoru, že tato 
skutečnost je důkazem nedostatečné 
transparentnosti ze strany společného 
podniku; naléhavě proto vyzývá společný 
podnik, aby na svých internetových 
stránkách zveřejnil seznam příjemců pro 
všechny výzvy k předkládání návrhů, jež 
byly doposud vypsány;

15. konstatuje, že společný podnik 
nezveřejnil seznam příjemců; vyzývá 
společný podnik, aby na svých 
internetových stránkách zveřejnil seznam 
příjemců pro všechny výzvy k předkládání 
návrhů, jež byly doposud vypsány;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do
rozpočtu společných podniků částku 
262 500 000 EUR;

21. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do 
rozpočtu společných podniků částku 
505 000 000 EUR;

Or. en


