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9.6.2010 A7-0078/11 

Amendement  11 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, en met name op 

artikel 179, lid 1, en artikel 181a, 

Gelet op het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en met 

name op artikel 209, lid 1, 

Or. en 

(vervangt amendement 2 in A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/12 

Amendement  12 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 bis 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

overweging 27 vervangen door: 

 "(27) De Commissie moet de bevoegdheid 

krijgen om gedelegeerde handelingen vast 

te stellen overeenkomstig artikel 290 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie met betrekking tot 

geografische strategiedocumenten, 

indicatieve meerjarenprogramma's en 

strategiedocumenten voor thematische 

programma's, aangezien deze 

programma's Verordening (EG) nr. 

1905/2006 aanvullen en van algemene 

toepassing zijn. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie tijdens de 

voorbereiding passend overleg voert, 

onder meer met deskundigen." 

Or. en 

(vervangt amendement 4 in A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/13 

Amendement  13 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 ter 

 In artikel 17 van Verordening (EG) nr. 

1905/2006 wordt lid 2 vervangen door: 

 "2. Binnen het in bijlage IV genoemde 

bedrag stelt de Commissie het 

maximumbedrag vast dat aan elk land 

van het suikerprotocol ter beschikking 

wordt gesteld voor het financieren van 

de maatregelen bedoeld in lid 1; daarbij 

wordt uitgegaan van de behoeften van 

het land, wat betreft met name het effect 

van de hervorming van de suikersector 

en het belang van de suikersector voor 

de economie. De toewijzingscriteria 

worden vastgesteld aan de hand van de 

gegevens over de verkoopseizoenen vóór 

2004.  

 Nadere instructies betreffende de 

verdeling van het totaalbedrag onder de 

begunstigde landen worden door de 

Commissie via gedelegeerde handelingen 

overeenkomstig de artikelen 35, 35 bis en 

35 ter, vastgesteld." 

Or. en 

(vervangt amendement 5 in A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/14 

Amendement  14 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 quater 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

artikel 21 vervangen door: 

 "De in de artikelen 19 en 20 bedoelde 

strategiedocumenten en indicatieve 

meerjarenprogramma's, en de evaluaties 

daarvan, bedoeld in artikel 19, lid 2, en 

artikel 20, lid 1, alsmede de in artikel 17 

bedoelde begeleidende maatregelen, 

worden door de Commissie via 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

de artikelen 35, 35 bis en 35 ter, 

goedgekeurd." 

Or. en 

(vervangt amendement 6 in A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/15 

Amendement  15 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 quater 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

artikel 35 vervangen door: 

 "Artikel 35 

 Uitoefening van bevoegheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om de in artikel 17, 

lid 2, en artikel 21 bedoelde gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie verleend voor de 

toepassingsduur van deze verordening.  

 2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft gesteld, stelt zij het 

Europees Parlement en de Raad daarvan 

gelijktijdig in kennis. 

 3. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie verleend onder de 

voorwaarden van de artikelen 35 bis en 

35 ter." 

Or. en 

(vervangt amendement 9 in A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/16 

Amendement  16 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 quinquies (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 quinquies 

 Aan Verordening (EG) nr. 1905/2006 

wordt het volgende artikel toegevoegd: 

 "Artikel 35 bis 

 Intrekking van bevoegheidsdelegatie 

 1. De in artikel 17, lid 2, en artikel 21 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door 

het Europees Parlement of de Raad 

worden ingetrokken. 

 2. De instelling die een interne procedure 

is begonnen om te besluiten of zij de 

bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 

brengt de andere instelling en de 

Commissie hiervan binnen een redelijke 

tijd voordat een definitief besluit wordt 

genomen, op de hoogte en geeft daarbij 

aan welke gedelegeerde bevoegdheid 

mogelijk wordt ingetrokken en waarom.  

 3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 

delegatie van de in dat besluit genoemde 

bevoegdheid. Het besluit wordt 

onmiddellijk of op een in het besluit 

bepaalde latere datum van kracht. Het 

laat de geldigheid van de reeds in werking 

zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

Het besluit wordt bekendgemaakt in het 
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Publicatieblad van de Europese Unie." 

Or. en 

(nieuw amendement) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Amendement  17 

Eva Joly 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006) 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 sexies (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 35 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 sexies 

 Aan Verordening (EG) nr. 1905/2006 

wordt het volgende artikel toegevoegd: 

 "Artikel 35 ter 

 Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen 

 1. Het Europees Parlement en de Raad 

kunnen bezwaar aantekenen tegen de 

gedelegeerde handeling binnen twee 

maanden na de datum van kennisgeving. 

 Op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad wordt deze periode met twee 

maanden verlengd. 

 2. Indien bij het verstrijken van deze 

periode het Europees Parlement en de 

Raad geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

de gedelegeerde handeling, wordt deze 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie en treedt zij in werking 

op de daarin vermelde datum. 

 De gedelegeerde handeling kan worden 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie en vóór het verstrijken 

van de betrokken periode in werking 

treden indien het Europees Parlement en 

de Raad beide de Commissie hebben doen 
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weten geen bezwaar te zullen aantekenen. 

 3. Indien het Europees Parlement of de 

Raad bezwaar maakt tegen een 

gedelegeerde handeling, treedt deze niet 

in werking. De instelling die bezwaar 

aantekent tegen de gedelegeerde 

handeling, geeft aan om welke redenen zij 

dit doet." 

Or. en 

(nieuw amendement) 

 

 


