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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.6.2010 A7-0078/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Citácia 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 179 ods. 1 a článok 181a, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 209 
ods. 1, 

Or. en 

(nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 v A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Report A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Odôvodnenie 27  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1a 

 Odôvodnenie 27 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „(27) Komisia by mala byť oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o geografické 
strategické dokumenty, viacročné 
orientačné programy a strategické 
dokumenty pre tematické programy, 
pretože tieto dokumenty doplňujú 
nariadenie (ES) č. 1905/2006 a majú 
všeobecnú pôsobnosť. Je najmä dôležité, 
aby Komisia počas prípravnej fázy 
uskutočňovala potrebné konzultácie 
vrátanie konzultácii s odborníkmi.“ 

Or. en 

(nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 v A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 17 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1b 

 Článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „2. V rámci čiastky uvedenej v prílohe IV 
Komisia stanoví maximálnu sumu, ktorú 
budú mať jednotlivé krajiny, ktoré sú 
signatármi protokolu o cukre, k dispozícii 
na financovanie opatrení uvedených 
v odseku 1, a to na základe individuálnych 
potrieb každej krajiny týkajúcich sa najmä 
vplyvu reformy v sektore cukru na danú 
krajinu a významu sektora cukru pre jej 
hospodárstvo. Stanovenie kritérií 
pre prideľovanie čiastky vychádza 
z údajov o úrode pred rokom 2004.  

 Ďalšie pokyny pre rozdeľovanie celkovej 
sumy medzi príjemcov stanoví Komisia 
v súlade s článkami 35, 35a a 38b 
prostredníctvom delegovaných aktov.“ 

Or. en 

(nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 v A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1c (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 21 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1c 

 Článok 21 nariadenia (ES) č. 1905/2006 
sa nahrádza takto: 

 „Strategické plány a viacročné orientačné 
programy uvedené v článkoch 19 a 20, 
ako aj všetky ich preskúmania uvedené 
v článku 19 ods. 2 a v článku 20 ods. 1, 
ako aj sprievodné opatrenia uvedené 
v článku 17 prijíma Komisia v súlade 
s článkami 35, 35a a 38b prostredníctvom 
delegovaných aktov.“ 

Or. en 

(nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 v A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1c (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 35 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1c 

 Článok 35 nariadenia (ES) č. 1905/2006 
sa nahrádza takto: 

 „Článok 35 

 Výkon delegovania právomocí 

 1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 2 a článku 21 sa 
Komisii udeľuje na obdobie platnosti 
tohto nariadenia.  

 2. Komisia ihneď po prijatí delegovaného 
aktu upovedomí o tejto skutočnosti 
Európsky parlament a Radu. 

 3. Právomoc prijímať delegované akty 
prenesená na Komisiu sa riadi 
podmienkami stanovenými v článkoch 
35a a 35b.“ 

Or. en 

(nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 v A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1d (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 35a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1d 

 Do nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa 
vkladá tento článok: 

 „Článok 35a 

 Zrušenie delegovania právomocí 

 1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v článku 
17 ods. 2 a v článku 21 kedykoľvek 
zrušiť. 

 2. Orgán, ktorý začal interný postup, 
v ktorom má rozhodnúť, či zruší 
delegovanie právomocí, sa v primeranej 
lehote pred prijatím konečného 
rozhodnutia snaží informovať druhý 
orgán a Komisiu, pričom uvedie, ktorá 
delegovaná právomoc by mohla byť 
zrušená a možné dôvody na jej zrušenie.  

 3. Rozhodnutím o zrušení delegovania 
právomoci sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktorá sa v tomto rozhodnutí 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
okamžite alebo od neskoršieho dátumu, 
ktorý je v ňom uvedený. Rozhodnutie 
nemá vplyv na účinnosť delegovaných 
aktov, ktoré sú už v platnosti. Rozhodnutie 
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sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie.“ 

Or. en 

(nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 
Eva Joly 
v mene Výboru pre rozvoj 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1e (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 35b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1e 

 Do nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa 
vkladá tento článok: 

 „Článok 35b 

 Námietky voči delegovaným aktom 

 1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť voči delegovanému aktu námietky 
v lehote do dvoch mesiacov od dátumu 
oznámenia. 

 Z podnetu Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

 2. Ak ku dňu vypršania tejto lehoty ani 
Európsky parlament ani Rada voči 
delegovanému aktu nevznesú námietky, 
akt sa zverejní v Úradnom vestníku 
Európskej únie a nadobudne platnosť 
dňom v ňom uvedeným. 

 Delegovaný akt sa môže zverejniť 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť platnosť pred vypršaním 
tejto lehoty, pokiaľ Európsky parlament 
ako aj Rada informovali Komisiu 
o svojom zámere nevzniesť námietky. 
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 3. Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesú námietky voči delegovanému aktu, 
akt nenadobudne platnosť. Orgán, ktorý 
vznesie námietku, uvedie dôvody 
pre vznesenie námietky voči 
delegovanému aktu.“ 

Or. en 

(nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh) 

 
 

 


