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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0409/21 

Grozījums Nr.  21 

Angelo Ciocca 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidošana  

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) attiecībā uz 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunkta ii) punktā minēto konkrēto 

mērķi: darbības vai īpaši pasākumi, kas ir 

daļa no darbības, ar ko atbalsta TEN-T 

tīkla transporta infrastruktūru, lai to 

pielāgotu militārās mobilitātes prasībām 

un šo infrastruktūru varētu izmantot gan 

civilām, gan militārām vajadzībām. 

(c) attiecībā uz 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunkta ii) punktā minēto konkrēto 

mērķi: darbības vai īpaši pasākumi, kas ir 

daļa no darbības, ar ko atbalsta TEN-T 

tīkla transporta infrastruktūru, lai to 

pielāgotu aizsardzības mobilitātes 

prasībām un šo infrastruktūru varētu 

izmantot gan civilām, gan militārām 

vajadzībām. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2018 A8-0409/22 

Grozījums Nr.  22 

Angelo Ciocca 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidošana  

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

Regulas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Regulas 19. pantā minētās darba 

programmas var paredzēt, ka tiesīgi 

piedalīties ir tikai priekšlikumi, ko iesniedz 

viena vai vairākas dalībvalstis vai — ar 

attiecīgo dalībvalstu piekrišanu — 

starptautiskas organizācijas, kopuzņēmumi 

vai publiski vai privāti uzņēmumi vai 

struktūras. 

5. Regulas 19. pantā minētās darba 

programmas var paredzēt, ka tiesīgi 

piedalīties ir tikai priekšlikumi, ko iesniedz 

viena vai vairākas dalībvalstis vai — ar 

attiecīgo dalībvalstu piekrišanu — 

starptautiskas organizācijas, kopuzņēmumi 

vai publiski vai privāti uzņēmumi vai 

struktūras. Lai varētu pretendēt uz 

atbalstu, ir jāpanāk dalībvalstu 

vienprātība. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2018 A8-0409/23 

Grozījums Nr.  23 

Angelo Ciocca 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidošana  

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Transporta nozarē, novērtējot 

priekšlikumu atbilstību piešķiršanas 

kritērijiem, kas minēti 1. punktā, attiecīgā 

gadījumā nodrošina, ka ierosinātās 

darbības saskan ar koridora darba plānu un 

īstenošanas aktiem atbilstoši Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 47. pantam un tajās saskaņā 

ar minētās regulas 45. panta 8. punktu 

ņemts vērā atbildīgā Eiropas koordinatora 

atzinums. 

4. Transporta nozarē, novērtējot 

priekšlikumu atbilstību piešķiršanas 

kritērijiem, kas minēti 1. punktā, attiecīgā 

gadījumā nodrošina, ka ierosinātās 

darbības saskan ar koridora darba plāniem 

un īstenošanas aktiem atbilstoši Regulas 

(ES) Nr. 1315/2013 47. pantam un tajās 

saskaņā ar minētās regulas 45. panta 

8. punktu ņemts vērā atbildīgā Eiropas 

koordinatora nesaistošais atzinums. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Grozījums Nr.  24 

Angelo Ciocca 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidošana  

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

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbība nav sākusies viena gada 

laikā pēc dotācijas nolīgumā norādītā 

sākuma datuma; 

(a) darbība nav sākusies divu gadu 

laikā pēc dotācijas nolīgumā norādītā 

sākuma datuma; 

Or. en 

 

 


