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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010 

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010 

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010 

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2010 

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου 
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υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010· και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η 
κοινή επιχείρηση χρειάστηκε το ένα 
τέταρτο της προγραμματισμένης 
διάρκειάς της, που είναι έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017, για να αποκτήσει 
δημοσιονομική αυτονομία· επιμένει, 
ωστόσο, ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν 
θα πρέπει να προκαλέσουν την παράταση 
της 10ετούς περιόδου ύπαρξής της αλλά 
να ισχυροποιήσουν τη διαχείριση της 
κοινής επιχείρησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν όλες οι αδυναμίες και 
να επιτευχθούν οι στόχοι της μέσα στην 
προγραμματισμένη δεκαετή διάρκεια·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η 
κοινή επιχείρηση χρειάστηκε το ένα 
τέταρτο της προγραμματισμένης διάρκειάς 
της, που είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
για να αποκτήσει δημοσιονομική 
αυτονομία· επιμένει, ωστόσο, ότι οι 
καθυστερήσεις αυτές δεν θα πρέπει να 
προκαλέσουν την παράταση της 10ετούς 
περιόδου ύπαρξής της αλλά να 
ισχυροποιήσουν τη διαχείριση της κοινής 
επιχείρησης ώστε να αντιμετωπιστούν όλες 
οι αδυναμίες και να επιτευχθούν οι στόχοι 
της μέσα στην προγραμματισμένη δεκαετή
διάρκεια·

5. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η 
κοινή επιχείρηση χρειάστηκε το ένα 
τέταρτο της προγραμματισμένης διάρκειάς 
της, που είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
για να αποκτήσει δημοσιονομική 
αυτονομία· επιμένει, ωστόσο, ότι οι 
καθυστερήσεις αυτές δεν θα πρέπει να 
προκαλέσουν την παράταση της ύπαρξής 
της πέρα από την επίσημη καταληκτική 
ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
αλλά να ισχυροποιήσουν τη διαχείριση της 
κοινής επιχείρησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν όλες οι αδυναμίες και να 
επιτευχθούν οι στόχοι της μέσα στην 
προγραμματισμένη διάρκεια λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δικαιούχοι της κοινής επιχείρησης 
δεν κοινοποιήθηκαν δημόσια· πιστεύει ότι 
αυτό δείχνει έλλειψη διαφάνειας από την 
πλευρά της κοινής επιχείρησης· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την κοινή επιχείρηση 
να δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες της 
κατάσταση των δικαιούχων για κάθε 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που 
έχει κάνει ως τώρα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι οι δικαιούχοι της κοινής επιχείρησης 
δεν κοινοποιήθηκαν δημόσια· πιστεύει ότι 
αυτό δείχνει έλλειψη διαφάνειας από την 
πλευρά της κοινής επιχείρησης· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την κοινή επιχείρηση να 
δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες της 
κατάσταση των δικαιούχων για κάθε 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που 
έχει κάνει ως τώρα·

15. επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι της 
κοινής επιχείρησης δεν κοινοποιήθηκαν 
δημόσια· καλεί την κοινή επιχείρηση να 
δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες της 
κατάσταση των δικαιούχων για κάθε 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που 
έχει κάνει ως τώρα·

Or. en

Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 262.500.000 ευρώ·

21. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 505.000.000 ευρώ·

Or. en


