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6.12.2018 A8-0409/21 

Alteração  21 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) A título do objetivo específico 

referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 

subalínea (ii): ações ou atividades 

específicas no âmbito de uma ação que 

apoiem infraestruturas de transportes na 

rede RTE-T, a fim de a adaptar aos 

requisitos de mobilidade militar, com a 

finalidade de permitir uma dupla utilização 

civil e militar da infraestrutura. 

(c) A título do objetivo específico 

referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 

subalínea (ii): ações ou atividades 

específicas no âmbito de uma ação que 

apoiem infraestruturas de transportes na 

rede RTE-T, a fim de a adaptar aos 

requisitos de mobilidade para efeitos de 

defesa, com a finalidade de permitir uma 

dupla utilização civil e militar da 

infraestrutura. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Alteração  22 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os programas de trabalho referidos 

no artigo 19.º podem prever que só são 

elegíveis as propostas apresentadas por um 

ou mais Estados-Membros ou, com o 

acordo dos Estados-Membros em causa, 

por organizações internacionais, empresas 

comuns, ou empresas ou organismos 

públicos ou privados. 

5. Os programas de trabalho referidos 

no artigo 19.º podem prever que só são 

elegíveis as propostas apresentadas por um 

ou mais Estados-Membros ou, com o 

acordo dos Estados-Membros em causa, 

por organizações internacionais, empresas 

comuns, ou empresas ou organismos 

públicos ou privados. A elegibilidade das 

propostas requer consenso entre os 

Estados-Membros. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

6.12.2018 A8-0409/23 

Alteração  23 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. No setor dos transportes, a 

avaliação das propostas face aos critérios 

de atribuição, a que se refere o n.º 1, 

devem, se aplicável, assegurar que as ações 

propostas sejam coerentes com os planos 

de trabalho no domínio dos corredores, e 

os atos de execução, nos termos do artigo 

47.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013, e 

tenham em conta o parecer do coordenador 

europeu responsável, nos termos do artigo 

45.º, n.º 8, do mesmo regulamento. 

4. No setor dos transportes, a 

avaliação das propostas face aos critérios 

de atribuição, a que se refere o n.º 1, 

devem, se aplicável, assegurar que as ações 

propostas sejam coerentes com os planos 

de trabalho no domínio dos corredores, e 

os atos de execução, nos termos do artigo 

47.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013, e 

tenham em conta o parecer não vinculativo 

do coordenador europeu responsável, nos 

termos do artigo 45.º, n.º 8, do mesmo 

regulamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Alteração  24 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Não foi dado início à ação no prazo 

de um ano após a data de início indicada 

na convenção de subvenção; 

(a) Não foi dado início à ação no prazo 

de dois anos após a data de início indicada 

na convenção de subvenção; 

Or. en 

 


