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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ühisettevõtte FCH tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte FCH 
tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ühisettevõtte FCH tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte FCH 
tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ühisettevõtte FCH 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte FCH 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ühisettevõtte FCH 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ühisettevõtte FCH 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab tõsist muret seoses asjaoluga, 
et veerand ühisettevõte ettenähtud 
tegutsemisajast, mis lõpeb 31. detsembril 
2017. aastal, on kulunud majandusliku 
iseseisvuse saavutamisele; rõhutab 
tungivalt, et nimetatud viivitused ei tohiks 
siiski põhjustada ühisettevõtte 10-aastase 
tegevusaja pikenemist, vaid peaksid 
ergutama ettevõtte juhatust kõiki puudusi 
kõrvaldama ja ettenähtud kümneaastase 
ajavahemiku jooksul oma eesmärke 
saavutama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. väljendab tõsist muret seoses asjaoluga, 
et veerand ühisettevõte ettenähtud 
tegutsemisajast, mis lõpeb 31. detsembril 
2017. aastal, on kulunud majandusliku 
iseseisvuse saavutamisele; rõhutab 
tungivalt, et nimetatud viivitused ei tohiks 
siiski põhjustada ühisettevõtte 10-aastase 
tegevusaja pikenemist, vaid peaksid 
ergutama ettevõtte juhatust kõiki puudusi 
kõrvaldama ja ettenähtud kümneaastase 
ajavahemiku jooksul oma eesmärke 
saavutama;

5. väljendab tõsist muret seoses asjaoluga, 
et veerand ühisettevõte ettenähtud 
tegutsemisajast, mis lõpeb 31. detsembril 
2017. aastal, on kulunud majandusliku 
iseseisvuse saavutamisele; rõhutab 
tungivalt, et nimetatud viivitused ei tohiks 
siiski põhjustada tegutsemisaja pikenemist
üle ametliku tähtaja, milleks on 31. 
detsember 2017, vaid peaksid ergutama 
ettevõtte juhatust kõiki puudusi 
kõrvaldama ja ettenähtud tegutsemisaja
jooksul oma eesmärke saavutama;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
ühisettevõtte toetusesaajate nimekirja ei 
ole avalikustatud; peab seda ühisettevõtte 
puuduliku läbipaistvuse märgiks; kutsub 
seetõttu ühisettevõtet üles avaldama oma 
kodulehel toetusesaajate nimekirja kõigi 
praeguseks korraldatud 
projektikonkursside kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
ühisettevõtte toetusesaajate nimekirja ei ole 
avalikustatud; peab seda ühisettevõtte 
puuduliku läbipaistvuse märgiks; kutsub
seetõttu ühisettevõtet üles avaldama oma 
kodulehel toetusesaajate nimekirja kõigi 
praeguseks korraldatud 
projektikonkursside kohta;

15. märgib, et ühisettevõtte toetusesaajate 
nimekirja ei ole avalikustatud; kutsub 
ühisettevõtet üles avaldama oma kodulehel 
toetusesaajate nimekirja kõigi praeguseks 
korraldatud projektikonkursside kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
makse ühisettevõtete eelarvesse kokku 262 
500 000 eurot;

21. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
makse ühisettevõtete eelarvesse kokku 505 
000 000 eurot;

Or. en


