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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000
Artikel 10 – lid 7 bis – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de eerste alinea 
uitsluitend toepassen als zij de Commissie 
vóór de eerste werkdag van december in 
kennis hebben gesteld van hun besluit en 
van de datum of datums van boeking op de 
in artikel 9, lid 1, van deze verordening 
bedoelde rekening van het bedrag van de 
aanpassingen.

De lidstaten mogen de eerste alinea 
uitsluitend toepassen als zij de Commissie 
vóór de eerste werkdag van december in 
kennis hebben gesteld van hun besluit en 
van de datum of datums van boeking op de 
in artikel 9, lid 1, van deze verordening 
bedoelde rekening van het bedrag van de 
aanpassingen. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad in kennis 
van een dergelijk besluit, met inbegrip van 
de betrokken lidstaten, het aantal 
afbetalingstermijnen, het bedrag van elke 
periodieke betaling en de datum van 
boeking op de betrokken rekening.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000
Artikel 10 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

Lid 8 wordt vervangen door:
"8. De in de leden 4 tot en met 7 genoemde 
verrichtingen vormen wijzigingen van de 
ontvangsten van het begrotingsjaar waarin 
zij plaatsvinden."

"8. De in de leden 4 tot en met 7 genoemde 
verrichtingen vormen wijzigingen van de 
ontvangsten van het begrotingsjaar waarin 
zij plaatsvinden. De Commissie brengt aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de wijzigingen van de 
ontvangsten uit hoofde van dit artikel."


