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6.12.2018 A8-0409/21 

Pozměňovací návrh  21 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Podle konkrétního cíle uvedeného 

v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii): opatření 

nebo zvláštní činnosti v jejich rámci 

na podporu dopravní infrastruktury sítě 

TEN-T za účelem jejího přizpůsobení 

požadavkům na vojenskou mobilitu, aby 

bylo možné infrastrukturu používat 

k civilně-vojenskému dvojímu užití. 

c) Podle konkrétního cíle uvedeného 

v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii): opatření 

nebo zvláštní činnosti v jejich rámci 

na podporu dopravní infrastruktury sítě 

TEN-T za účelem jejího přizpůsobení 

požadavkům na obrannou mobilitu, aby 

bylo možné infrastrukturu používat 

k civilně-vojenskému dvojímu užití. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0409/22 

Pozměňovací návrh  22 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pracovní programy uvedené 

v článku 19 mohou uvádět, že způsobilé 

jsou pouze návrhy předložené jedním nebo 

více členskými státy nebo se souhlasem 

dotčených členských států, mezinárodními 

organizacemi, společnými podniky nebo 

veřejnými či soukromými podniky nebo 

subjekty usazenými v členských státech. 

5. Pracovní programy uvedené 

v článku 19 mohou uvádět, že způsobilé 

jsou pouze návrhy předložené jedním nebo 

více členskými státy nebo se souhlasem 

dotčených členských států, mezinárodními 

organizacemi, společnými podniky nebo 

veřejnými či soukromými podniky nebo 

subjekty usazenými v členských státech. 

Pro způsobilost je nezbytný konsenzus 

členských států. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/23 

Pozměňovací návrh  23 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V odvětví dopravy posouzení 

návrhů na základě kritérií pro udělení 

grantu v odstavci 1 případně zajistí, aby 

navrhovaná opatření byla v souladu 

s pracovními plány koridoru a prováděcími 

akty podle článku 47 nařízení (EU) 

č. 1315/2013 a zohledňovala stanovisko 

odpovědného evropského koordinátora 

podle čl. 45 odst. 8 uvedeného nařízení. 

4. V odvětví dopravy posouzení 

návrhů na základě kritérií pro udělení 

grantu v odstavci 1 případně zajistí, aby 

navrhovaná opatření byla v souladu 

s pracovními plány koridoru a prováděcími 

akty podle článku 47 nařízení (EU) 

č. 1315/2013 a vzala na vědomí nezávazné 

stanovisko odpovědného evropského 

koordinátora podle čl. 45 odst. 8 

uvedeného nařízení. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Pozměňovací návrh  24 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření nebylo zahájeno do 

jednoho roku ode dne zahájení uvedeného 

v dohodě o grantu; 

a) opatření nebylo zahájeno do dvou 

let ode dne zahájení uvedeného v dohodě 

o grantu; 

Or. en 

 


