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6.12.2018 A8-0409/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) V rámci špecifického cieľa 

uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) 

bode ii): akcie alebo špecifické činnosti v 

rámci akcie podporujúce dopravnú 

infraštruktúru v sieti TEN-T s cieľom 

prispôsobiť ju požiadavkám vojenskej 

mobility na účely umožnenia dvojakého 

využitia infraštruktúry na civilné aj 

vojenské účely. 

c) V rámci špecifického cieľa 

uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) 

bode ii): akcie alebo špecifické činnosti v 

rámci akcie podporujúce dopravnú 

infraštruktúru v sieti TEN-T s cieľom 

prispôsobiť ju požiadavkám obrannej 

mobility na účely umožnenia dvojakého 

využitia infraštruktúry na civilné aj 

vojenské účely. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V pracovných programoch 

uvedených v článku 19 sa môže stanoviť, 

že oprávnené sú len návrhy predložené 

jedným alebo viacerými členskými štátmi 

alebo návrhy, ktoré po dohode 

s dotknutými členskými štátmi predložili 

medzinárodné organizácie, spoločné 

podniky alebo verejné či súkromné 

podniky alebo subjekty. 

5. V pracovných programoch 

uvedených v článku 19 sa môže stanoviť, 

že oprávnené sú len návrhy predložené 

jedným alebo viacerými členskými štátmi 

alebo návrhy, ktoré po dohode 

s dotknutými členskými štátmi predložili 

medzinárodné organizácie, spoločné 

podniky alebo verejné či súkromné 

podniky alebo subjekty. Pre oprávnenosť 

je potrebný konsenzus členských štátov. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ ide o sektor dopravy, pri 

hodnotení návrhov na základe kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedenom 

v odseku 1 sa v prípade potreby zabezpečí, 

aby navrhované akcie boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

a vykonávacími aktmi podľa článku 47 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 a aby sa 

v nich zohľadnilo stanovisko 

zodpovedného európskeho koordinátora 

podľa článku 45 ods. 8 uvedeného 

nariadenia. 

4. Pokiaľ ide o sektor dopravy, pri 

hodnotení návrhov na základe kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedenom 

v odseku 1 sa v prípade potreby zabezpečí, 

aby navrhované akcie boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

a vykonávacími aktmi podľa článku 47 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 a aby brali 

na vedomie nezáväzné stanovisko 

zodpovedného európskeho koordinátora 

podľa článku 45 ods. 8 uvedeného 

nariadenia. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcia sa nezačala implementovať 

do jedného roka od dátumu začatia 

uvedeného v dohode o grante; 

a) akcia sa nezačala implementovať 

do dvoch rokov od dátumu začatia 

uvedeného v dohode o grante; 

Or. en 

 


