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9.6.2010 A7-0078/11 

Módosítás  11 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 bevezetı hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 

szerzıdésre és különösen annak 179. cikke 

(1) bekezdésére, valamint 181. cikke elsı 

albekezdésére, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdésre, és különösen annak 209. 

cikke (1) bekezdésére, 

Or. en 

(az A7-0078/2009. számú módosításcsomagban szereplı 2. módosítás helyébe lép)  
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9.6.2010 A7-0078/12 

Módosítás  12 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

-1 a cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1a. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet (27) 

preambulumbekezdése helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(27) A Bizottságot fel kell jogosítani, 

hogy az Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdés 290. cikkével összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a földrajzi stratégiai 

dokumentumok, a többéves indikatív 

programok, valamint a tematikus 

programok stratégiai dokumentumai 

tekintetében, mivel ezek kiegészítik az 

1905/2006/EK rendeletet és alkalmazási 

körük általános. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság megfelelı konzultációkat 

folytasson az elıkészítı munka során, 

többek között szakértıi szinten.” 

Or. en 

(az A7-0078/2009. számú módosításcsomagban szereplı 4. módosítás helyébe lép)  
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9.6.2010 A7-0078/13 

Módosítás  13 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

-1 b cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1b. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 17. cikkének 

(2) bekezdése helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „(2) A IV. mellékletben említett összegen 

belül a Bizottság megállapítja a cukorról 

szóló jegyzıkönyvet aláíró egyes 

országok számára az (1) bekezdésben 

említett intézkedések finanszírozására 

juttatható legmagasabb összeget, az 

egyes országok azon szükségletei 

alapján, amelyek különösen a 

cukorágazat reformjának az érintett 

ország cukorágazatában okozott 

hatásához és a cukorágazat gazdasági 

jelentıségéhez kapcsolódnak. Az 

elosztási kritériumok felmérése a 2004-et 

megelızı piaci bevételek adatain alapul.  

 A teljes összegnek a kedvezményezettek 

közötti elosztására vonatkozó további 

utasításokat a Bizottság a 35., 35a. és 

35b. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok révén állapítja meg. 

Or. en 
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(az A7-0078/2009. számú módosításcsomagban szereplı 5. módosítás helyébe lép)  



 

AM\819831HU.doc  PE441.836v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.6.2010 A7-0078/14 

Módosítás  14 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

-1 c cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

21 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1c. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 21. cikke 

helyébe a következı szöveg lép: 

 „A 19. és 20. cikkben említett stratégiai 

dokumentumokat és többéves indikatív 

programokat, valamint azoknak a 19. 

cikk (2) bekezdésében és a 20. cikk (1) 

bekezdésében említett felülvizsgálatait, 

továbbá a 17. cikkben említett kísérı 

intézkedéseket a Bizottság a 35., 35a. és 

35b. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok révén fogadja el. 

  

Or. en 

(az A7-0078/2009. számú módosításcsomagban szereplı 6. módosítás helyébe lép)  
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9.6.2010 A7-0078/15 

Módosítás  15 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 c cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

35 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 35. cikke 

helyébe a következı szöveg lép: 

 „35. cikk 

 A hatáskör átruházásának gyakorlata 

 (1) Az 17. cikk (2) bekezdésében és a 21. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

jogkört a Bizottságra ruházzák e rendelet 

alkalmazásának idıtartamára.  

 (2) Amint a Bizottság elfogad egy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust, errıl 

egyidejőleg tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot. 

 (3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására való 

feljogosítására a 35a. és 35b. cikkben 

szereplı feltételek vonatkoznak.”. 

Or. en 

(az A7-0078/2009. számú módosításcsomagban szereplı 9. módosítás helyébe lép)  
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.6.2010 A7-0078/16 

Módosítás  16 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 d cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

35 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1d. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet a következı 

cikkel egészül ki: 

 „35a. cikk 

 A felhatalmazás visszavonása 

 (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja az 17. cikk (2) 

bekezdésében és a 21. cikkben 

megállapított felhatalmazást. 

 (2) Az az intézmény, amely a 

felhatalmazás visszavonásáról való 

döntésre irányuló belsı eljárást 

kezdeményezte, a végsı döntés 

meghozatalát megelızıen ésszerő idın 

belül igyekszik értesíteni a másik 

intézményt és a Bizottságot, megjelölve azt 

az átruházott hatáskört, amelyre a 

visszavonás kiterjedhet, valamint a 

visszavonás lehetséges okait.  

 (3) A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. Ez a határozat azonnal 

vagy a határozatban szereplı késıbbi 

idıpontban lép hatályba. Nem érinti a 

már hatályos, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. Az Európai 
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Közösségek Hivatalos Lapjában teszik 

közzé.” 

Or. en 

(új módosítás) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Módosítás  17 

Eva Joly 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz (az 1905/2006/EK rendelet módosítása) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 e cikk (új) 

1905/2006/EK rendelet 

35 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1e. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet a következı 

cikkel egészül ki: 

 „35b. cikk 

 A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása 

 (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

az értesítés dátumát követı két hónapon 

belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktussal szemben. 

 Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az idıszak két 

hónappal meghosszabbítható. 

 (2) Amennyiben sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt 

kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktussal szemben, azt az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 

meghirdetett napon hatályba lép. 

 A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 

fent említett idıszak lejárta elıtt is 

közzétehetı az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, és hatályba is léphet, 

amennyiben az Európai Parlament és a 

Tanács arról értesítik a Bizottságot, hogy 

egyiküknek sem áll szándékában kifogást 
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emelni az aktussal szemben. 

 (3) Amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács kifogást emel valamely 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 

lép hatályba. A kifogást emelı intézmény 

megindokolja a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal szembeni kifogását.”. 

Or. en 

(új módosítás) 

 

 


