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6.12.2018 A8-0409/21 

Amendement  21 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) In het kader van de specifieke 

doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, onder a), punt ii): acties, of specifieke 

activiteiten die deel uitmaken van een 

actie, ter ondersteuning van de aanpassing 

van de TEN-T-infrastructuur aan de eisen 

inzake militaire mobiliteit om deze 

geschikt te maken voor civiel-militair 

gebruik. 

c) In het kader van de specifieke 

doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, onder a), punt ii): acties, of specifieke 

activiteiten die deel uitmaken van een 

actie, ter ondersteuning van de aanpassing 

van de TEN-V-infrastructuur aan de eisen 

inzake defensiemobiliteit om deze geschikt 

te maken voor civiel-militair gebruik. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Amendement  22 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. In de in artikel 19 bedoelde 

werkprogramma’s kan worden bepaald dat 

alleen voorstellen die worden ingediend 

door een of meer lidstaten of, met 

instemming van de betrokken lidstaten, 

door internationale organisaties, 

gemeenschappelijke ondernemingen, dan 

wel publieke of private ondernemingen of 

organen, in aanmerking komen voor 

subsidie. 

5. In de in artikel 19 bedoelde 

werkprogramma’s kan worden bepaald dat 

alleen voorstellen die worden ingediend 

door een of meer lidstaten of, met 

instemming van de betrokken lidstaten, 

door internationale organisaties, 

gemeenschappelijke ondernemingen, dan 

wel publieke of private ondernemingen of 

organen, in aanmerking komen voor 

subsidie. Om in aanmerking te komen, 

moet er onder de lidstaten sprake zijn van 

consensus. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/23 

Amendement  23 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In de vervoerssector wordt er bij de 

toetsing van de voorstellen aan de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, indien 

van toepassing, op toegezien dat de 

voorgestelde acties in overeenstemming 

zijn met de werkplannen van de corridors 

en de uitvoeringshandelingen 

overeenkomstig artikel 47 van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013 en rekening houden 

met het advies van de bevoegde Europese 

coördinator op grond van artikel 45, lid 8. 

4. In de vervoerssector wordt er bij de 

toetsing van de voorstellen aan de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, indien 

van toepassing, op toegezien dat de 

voorgestelde acties in overeenstemming 

zijn met de werkplannen van de corridors 

en de uitvoeringshandelingen 

overeenkomstig artikel 47 van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013 en nota nemend van 

het niet-bindende advies van de bevoegde 

Europese coördinator op grond van 

artikel 45, lid 8. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Amendement  24 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de actie is niet van start gegaan 

binnen één jaar na de in de 

subsidieovereenkomst vermelde 

begindatum; 

a) de actie is niet van start gegaan 

binnen twee jaar na de in de 

subsidieovereenkomst vermelde 

begindatum; 

Or. en 

 


