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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Întreprinderii 
comune Pile de combustie și hidrogen 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al 
Întreprinderii comune Pile de combustie și 
hidrogen descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Întreprinderii comune 
aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Întreprinderii 
comune Pile de combustie și hidrogen 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al 
Întreprinderii comune Pile de combustie și 
hidrogen descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Întreprinderii comune 
aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune Pile de combustie și hidrogen 

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune Pile de combustie și 
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pentru exercițiul financiar 2010; hidrogen pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune Pile de combustie și hidrogen 
pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune Pile de combustie și 
hidrogen pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. remarcă cu deosebită preocupare că 
Întreprinderea comună a avut nevoie de 
un sfert din durata sa de viață 
preconizată, care se încheie la 31 
decembrie 2017, pentru a-și dobândi 
autonomia financiară; insistă că aceste 
întârzieri nu ar trebui să determine totuși 
o prelungire a perioadei de 10 ani de 
existență a Întreprinderii comune, ci, 
dimpotrivă, ar trebui să motiveze 
conducerea Întreprinderii comune să 
soluționeze toate deficiențele și să își 
atingă obiectivele în perioada de 10 ani 
preconizată;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. remarcă cu deosebită preocupare că 
Întreprinderea comună a avut nevoie de un 
sfert din durata sa de viață preconizată, 
care se încheie la 31 decembrie 2017, 
pentru a-și dobândi autonomia financiară;
insistă că aceste întârzieri nu ar trebui să 
determine totuși o prelungire a perioadei 
de 10 ani de existență a Întreprinderii 
comune, ci, dimpotrivă, ar trebui să 
motiveze conducerea Întreprinderii comune 
să soluționeze toate deficiențele și să își 
atingă obiectivele în perioada de 10 ani
preconizată;

5. remarcă cu deosebită preocupare că 
Întreprinderea comună a avut nevoie de un 
sfert din durata sa de viață preconizată, 
care se încheie la 31 decembrie 2017, 
pentru a-și dobândi autonomia financiară;
insistă că aceste întârzieri nu ar trebui să 
determine totuși o prelungire peste 
termenul oficial de 31 decembrie 2017, ci, 
dimpotrivă, ar trebui să motiveze 
conducerea Întreprinderii comune să 
soluționeze toate deficiențele și să își 
atingă obiectivele în perioada de existență
preconizată;

Or. en

Amendamentul 7
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că nu a fost făcută 
publică lista cu beneficiarii Întreprinderii 
comune; consideră că acest lucru reflectă 
o lipsă de transparență din partea 
Întreprinderii comune; îndeamnă, prin 
urmare, Întreprinderea comună să 
publice pe site-ul său lista cu beneficiarii 
fiecărei cereri de propuneri lansate până 
acum;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că nu a fost făcută 
publică lista cu beneficiarii Întreprinderii 
comune; consideră că acest lucru reflectă 
o lipsă de transparență din partea 
Întreprinderii comune; îndeamnă, prin 
urmare, Întreprinderea comună să publice 
pe site-ul său lista cu beneficiarii fiecărei 
cereri de propuneri lansate până acum;

15. ia act de faptul că nu a fost făcută 
publică lista cu beneficiarii Întreprinderii 
comune; invită Întreprinderea comună să 
publice pe site-ul său lista cu beneficiarii 
fiecărei cereri de propuneri lansate până 
acum;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 262 500 000 EUR;

21. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 505 000 000 EUR;

Or. en


