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9.6.2010 A7-0078/11 

Predlog spremembe  11 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Navedba sklicevanj 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 179(1) 
in člena 181(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 209(1) 
Pogodbe, 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 2 v dokumentu A7–0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/12 

Predlog spremembe  12 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1a (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Uvodna izjava 27 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1a 

 Uvodna izjava 27 Uredbe (ES) št. 
1905/2006 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

 "(27) Komisija bi morala biti pooblaščena 
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi z geografskimi 
strateškimi dokumenti, večletnimi 
okvirnimi programi in strateškimi 
dokumenti, saj ti dokumenti dopolnjujejo 
Uredbo (ES) št. 1905/2006 in se splošno 
uporabljajo. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med svojim pripravljalnim 
delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s 
strokovnjaki." 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 4 v dokumentu A7–0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/13 

Predlog spremembe  13 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1b (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1b 

 V členu 17 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

 "2. Komisija v okviru zneska iz 
Priloge IV določi najvišji znesek, ki bo 
na voljo vsaki državi pogodbenici 
Protokola o sladkorju za financiranje 
ukrepov iz odstavka 1 na podlagi potreb 
posamezne države, ki izhajajo zlasti iz 
posledic reforme sektorja sladkorja v 
zadevni državi in iz pomena sektorja 
sladkorja za gospodarstvo. Določitev 
meril za dodeljevanje temelji na podlagi 
podatkov iz obdobij pred letom 2004.  

 Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 35, 35a in 35b določi dodatna 
navodila v zvezi z razdelitvijo skupnega 
zneska upravičenim državam.“ 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 5 v dokumentu A7–0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/14 

Predlog spremembe  14 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1c (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1c 

 Člen 21 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim besedilom: 

 „Strateške dokumente in večletne 
okvirne programe iz členov 19 in 20 ter 
njihove morebitne preglede, navedene v 
členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi 
spremljevalne ukrepe iz člena 17 
sprejme Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členi 35, 35a in 35b.“ 

  

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 6 v dokumentu A7–0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/15 

Predlog spremembe  15 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1c (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1c 

 Člen 35 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim besedilom: 

 „Člen 35 

 Izvajanje pooblastil 

 1. Komisiji se za obdobje uporabe te 
uredbe dodeli pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 17(2) in 21.  

 2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 

 3. Za prenos pooblastil za sprejemanje 
delegiranih aktov na Komisijo veljajo 
pogoji iz členov 35a in 35b.“ 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 9 v dokumentu A7–0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/16 

Predlog spremembe  16 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1d (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1d 

 V Uredbo (ES) št. 1905/2006 se vstavi 
naslednji člen: 

 "Člen 35a 

 Preklic pooblastil 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastil iz 
člena 17(2) in 21. 

 2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve ter 
pri tem navede pooblastilo, ki naj bi se 
preklicalo, in možne razloge za preklic.  

 3. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, navedenega v tej 
odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali 
na poznejši datum, ki je v njej naveden, in 
ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, 
ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem 
listu Evropske unije." 

Or. en 
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(nov predlog spremembe) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Predlog spremembe  17 
Eva Joly 
v imenu Odbora za razvoj 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1e (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1e 

 V Uredbo (ES) št. 1905/2006 se vstavi 
naslednji člen: 

 "Člen 35b 

 Ugovori zoper delegirane akte 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. 

 Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca. 

 2. Če do izteka tega roka Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotujeta 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum. 

 Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom tega obdobja, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne nameravata nasprotovati. 

 3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki mu ugovarja, 
obrazloži ugovor zoper njega." 
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Or. en 

(nov predlog spremembe) 

 
 


