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9.6.2010 A7-0078/11 

Amendamentul 11 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 
 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 

nr. 1905/2006) 
COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 
Referirea 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
179 alineatul (1) și articolul 181a, 

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 209 alineatul (1), 

Or. en 

(înlocuiește amendamentul 2 din A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/12 

Amendamentul 12 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1a 

 Considerentul 27 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „(27) Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește documentele de strategie 
geografice, programele indicative 
plurianuale și documentele de strategie 
pentru programele tematice, întrucât 
acestea completează Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 și sunt de aplicare 
generală. Este deosebit de important ca 
serviciile Comisiei să desfășoare 
consultări corespunzătoare în faza 
pregătitoare a activității sale, inclusiv la 
nivel de experți.” 

Or. en 

(înlocuiește amendamentul 4 din A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/13 

Amendamentul 13 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17 - alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1b 

 La articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
1905/2006, alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(2) În limitele sumei prevăzute la anexa 
IV, Comisia stabilește suma maximă 
disponibilă pentru fiecare țară 
semnatară a protocolului privind 
zahărul, pentru finanțarea acțiunilor 
prevăzute la alineatul (1), în funcție de 
nevoile fiecărei țări, luând în 
considerare, în special, impactul 
reformei din sectorul zahărului asupra 
țărilor în cauză și importanța sectorului 
zahărului în economie. Stabilirea 
criteriilor de alocare se bazează pe 
datele campaniilor anterioare anului 
2004.  

 Alte instrucțiuni privind alocarea sumei 
totale între beneficiari sunt definite de 
Comisie prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolele 35, 35a și 
35b.” 

Or. en 
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(înlocuiește amendamentul 5 din A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/14 

Amendamentul 14 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1c 

 Articolul 21 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „Documentele de strategie și programele 
indicative plurianuale prevăzute la 
articolele 19 și 20, precum și examinările 
acestora prevăzute la articolul 19 
alineatul (2) și la articolul 20 alineatul 
(1) al patrulea paragraf și măsurile 
adiacente prevăzute la articolul 17 se 
adoptă de Comisie prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 35, 35a și 35b.” 

  

Or. en 

(înlocuiește amendamentul 6 din A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/15 

Amendment  15 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1c 

 Articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „Articolul 35 

 Exercitarea competențelor delegate 

 (1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 17 
alineatul (2) și la articolul 21 este 
conferită Comisiei pentru perioada de 
aplicare a prezentului regulament.  

 (2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 (3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 35a și 35b.” 

Or. en 

(înlocuiește amendamentul 9 din A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/16 

Amendment  16 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1d (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1d 

 În Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se 
inserează următorul articol: 

 „Articolul 35a 

 Revocarea competențelor delegate 

 (1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 17 alineatul (2) și la articolul 
21 poate fi revocată de Parlamentul 
European sau de Consiliu. 

 (2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia în termen rezonabil înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și motivele 
acesteia.  

 (3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
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Uniunii Europene.” 

Or. en 

(amendament nou) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Amendment  17 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1905/2006) 

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

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1e (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1e 

 În Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se 
inserează următorul articol: 

 „Articolul 35b 

 Obiecțiuni la actele delegate 

 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune actului delegat în termen de 
două luni de la data notificării. 

 La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungește 
cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în dispozițiile acestuia. 

 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea acestui 
termen în cazul în care Parlamentul 
European și Consiliul informează 
Comisia că nu intenționează să prezinte 
obiecțiuni. 
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 (3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecțiuni își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.” 

Or. en 

(amendament nou) 

 

 


