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Predlog spremembe  21 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v okviru specifičnega cilja iz 

člena 3(2)(a)(ii): ukrepi ali posebne 

dejavnosti v okviru ukrepa, ki podpirajo 

prometno infrastrukturo v omrežju TEN-T, 

da bi ga prilagodili zahtevam glede vojaške 

mobilnosti in s tem omogočili dvojno, 

civilno-vojaško uporabo infrastrukture. 

(c) v okviru specifičnega cilja iz 

člena 3(2)(a)(ii): ukrepi ali posebne 

dejavnosti v okviru ukrepa, ki podpirajo 

prometno infrastrukturo v omrežju TEN-T, 

da bi ga prilagodili zahtevam glede 

obrambne mobilnosti in s tem omogočili 

dvojno, civilno-vojaško uporabo 

infrastrukture. 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 11 b – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Delovni programi iz člena 19 lahko 

določajo, da so upravičeni samo predlogi, 

ki jih predloži ena ali več držav članic ali, s 

soglasjem zadevnih držav članic, 

mednarodne organizacije, skupna podjetja 

ali javna ali zasebna podjetja ali organi. 

5. Delovni programi iz člena 19 lahko 

določajo, da so upravičeni samo predlogi, 

ki jih predloži ena ali več držav članic ali, s 

soglasjem zadevnih držav članic, 

mednarodne organizacije, skupna podjetja 

ali javna ali zasebna podjetja ali organi. Za 

upravičenost je potrebno soglasje držav 

članic. 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V prometnem sektorju se pri oceni 

predlogov glede na merila za dodelitev iz 

odstavka 1, kadar je to ustrezno, zagotovi, 

da so predlagani ukrepi usklajeni z 

delovnimi načrti za koridor in izvedbenimi 

akti na podlagi člena 47 Uredbe 

(EU) št. 1315/2013 ter da upoštevajo 

mnenje odgovornega evropskega 

koordinatorja na podlagi člena 45(8) 

navedene uredbe. 

4. V prometnem sektorju se pri oceni 

predlogov glede na merila za dodelitev iz 

odstavka 1, kadar je to ustrezno, zagotovi, 

da so predlagani ukrepi usklajeni z 

delovnimi načrti za koridor in izvedbenimi 

akti na podlagi člena 47 Uredbe 

(EU) št. 1315/2013 ter da se upošteva 

nezavezujoče mnenje odgovornega 

evropskega koordinatorja na podlagi 

člena 45(8) navedene uredbe. 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrep se ni začel izvajati v enem 

letu po datumu začetka, navedenem v 

sporazumu o nepovratnih sredstvih; 

(a) ukrep se ni začel izvajati v dveh 

letih po datumu začetka, navedenem v 

sporazumu o nepovratnih sredstvih; 

Or. en 

 


