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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. FCH kopuzņēmuma izpilddirektoram 
apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz FCH kopuzņēmuma 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. FCH kopuzņēmuma izpilddirektoram 
apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

1. sniedz FCH kopuzņēmuma 
izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. FCH kopuzņēmuma kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina FCH kopuzņēmuma kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. FCH kopuzņēmuma kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

1. apstiprina FCH kopuzņēmuma kontu 
slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ar lielām bažām atzīmē, ka 
Kopuzņēmumam finansiālās autonomijas 
sasniegšanai bija nepieciešama ceturtā 
daļa no tā paredzētā darbības laika, proti, 
līdz 2017. gada 31. decembrim; uzver, ka 
šāda kavēšanās nedrīkstētu izraisīt 
Kopuzņēmuma iecerētā 10 gadu 
pastāvēšanas laikposma pagarināšanu, 
bet gan tai vajadzētu iedrošināt 
Kopuzņēmuma vadību novērst visus 
trūkumus un sasniegt uzņēmuma mērķus 
paredzētajā 10 gadu laikposmā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 6
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ar lielām bažām atzīmē, ka 
Kopuzņēmumam finansiālās autonomijas 
sasniegšanai bija nepieciešama ceturtā daļa 
no tā paredzētā darbības laika, proti, līdz 
2017. gada 31. decembrim; uzver, ka šāda 
kavēšanās nedrīkstētu izraisīt 
Kopuzņēmuma iecerētā 10 gadu
pastāvēšanas laikposma pagarināšanu, bet 
gan tai vajadzētu iedrošināt Kopuzņēmuma 
vadību novērst visus trūkumus un sasniegt 
uzņēmuma mērķus paredzētajā 10 gadu 
laikposmā;

5. ar lielām bažām atzīmē, ka 
Kopuzņēmumam finansiālās autonomijas 
sasniegšanai bija nepieciešama ceturtā daļa 
no tā paredzētā darbības laika, proti, līdz
2017. gada 31. decembrim; uzver, ka šāda 
kavēšanās nedrīkstētu izraisīt 
Kopuzņēmuma pastāvēšanas laikposma 
pagarināšanu pēc tā oficiālā darbības laika 
beigām, proti, 2017. gada 31. decembra, 
bet gan tai vajadzētu iedrošināt 
Kopuzņēmuma vadību novērst visus 
trūkumus un sasniegt uzņēmuma mērķus 
paredzētajā darbības laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž nožēlu, ka Kopuzņēmuma 
maksājumu saņēmēju saraksts nav 
publiskots; uzskata, ka tas liecina par 
pārredzamības trūkumu Kopuzņēmuma 
darbībā; tāpēc mudina Kopuzņēmumu tā 
tīmekļa vietnē publicēt maksājumu 
saņēmēju sarakstu par katru līdz šim 
īstenoto uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž nožēlu, ka Kopuzņēmuma 
maksājumu saņēmēju saraksts nav 
publiskots; uzskata, ka tas liecina par 
pārredzamības trūkumu Kopuzņēmuma 
darbībā; tāpēc mudina Kopuzņēmumu tā 
tīmekļa vietnē publicēt maksājumu 
saņēmēju sarakstu par katru līdz šim 
īstenoto uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus;

15. atzīmē, ka Kopuzņēmuma maksājumu 
saņēmēju saraksts nav publiskots; aicina 
kopuzņēmumu tā tīmekļa vietnē publicēt 
maksājumu saņēmēju sarakstu par katru 
līdz šim īstenoto uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. norāda, ka 2010. finanšu gadā 
Savienības kopējā iemaksa kopuzņēmumu 
budžetā bija EUR 262 500 000;

21. norāda, ka 2010. finanšu gadā 
Savienības kopējā iemaksa kopuzņēmumu 
budžetā bija EUR 505 000 000;

Or. en


