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6.12.2018 A8-0409/21 

Pakeitimas 21 

Angelo Ciocca 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies a 

punkto ii papunktyje nurodytą konkretų 

tikslą: veiksmai arba konkreti su veiksmu 

susijusi veikla, kuriais remiama TEN-T 

tinklo transporto infrastruktūra, siekiant ją 

pritaikyti karinio mobilumo 

reikalavimams, kad būtų galima ją naudoti 

dvejopais civiliais ir kariniais tikslais. 

c) įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies a 

punkto ii papunktyje nurodytą konkretų 

tikslą: veiksmai arba konkreti su veiksmu 

susijusi veikla, kuriais remiama TEN-T 

tinklo transporto infrastruktūra, siekiant ją 

pritaikyti gynybos mobilumo 

reikalavimams, kad būtų galima ją naudoti 

dvejopais civiliais ir kariniais tikslais. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0409/22 

Pakeitimas 22 

Angelo Ciocca 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. 19 straipsnyje nurodytose darbo 

programose gali būti numatyta, kad 

reikalavimus atitinka tik tie pasiūlymai, 

kuriuos pateikė viena ar kelios valstybės 

narės arba, jei atitinkamos valstybės narės 

sutinka, tarptautinės organizacijos, 

bendrosios įmonės arba valstybinės arba 

privačios įmonės arba įstaigos. 

5. 19 straipsnyje nurodytose darbo 

programose gali būti numatyta, kad 

reikalavimus atitinka tik tie pasiūlymai, 

kuriuos pateikė viena ar kelios valstybės 

narės arba, jei atitinkamos valstybės narės 

sutinka, tarptautinės organizacijos, 

bendrosios įmonės arba valstybinės arba 

privačios įmonės arba įstaigos. Nustatant 

atitiktį reikalavimams būtinas valstybių 

narių sutarimas. 

Or. en 



 

AM\1171560LT.docx  PE631.579v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0409/23 

Pakeitimas 23 

Angelo Ciocca 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Atliekant transporto sektoriaus 

pasiūlymų vertinimą pagal 1 dalyje 

nurodytus skyrimo kriterijus, kai taikytina, 

užtikrinama, kad siūlomi veiksmai būtų 

suderinami su koridorių darbo planais ir 

įgyvendinimo aktais pagal Reglamento 

(ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnį, ir 

atsižvelgiama į atsakingo Europos 

koordinatoriaus nuomonę, kaip numatyta to 

reglamento 45 straipsnio 8 dalyje. 

4. Atliekant transporto sektoriaus 

pasiūlymų vertinimą pagal 1 dalyje 

nurodytus skyrimo kriterijus, kai taikytina, 

užtikrinama, kad siūlomi veiksmai būtų 

suderinami su koridorių darbo planais ir 

įgyvendinimo aktais pagal Reglamento 

(ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnį, ir 

atkreipiamas dėmesys į neįpareigojamą 

atsakingo Europos koordinatoriaus 

nuomonę, kaip numatyta to reglamento 45 

straipsnio 8 dalyje. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Pakeitimas 24 

Angelo Ciocca 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veiksmai nepradėti per vienus 

metus nuo susitarime dėl dotacijos 

nurodytos pradžios datos; 

a) veiksmai nepradėti per dvejus 

metus nuo susitarime dėl dotacijos 

nurodytos pradžios datos; 

Or. en 

 


