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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0078/18 

Módosítás  18 

Gay Mitchell 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz 

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – -1 pont (új) 

1905/2006/EK rendelet 

22 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az 1905/2006/EK rendelet 22. 

cikkének (3) bekezdése helyébe a 

következı szöveg lép:  

 „3. Az éves cselekvési programokat a 

Bizottság az Európai Parlament és a 

Tanács véleményét figyelembe véve 

fogadja el.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0078/19 

Módosítás  19 

Gay Mitchell 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz 

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – -1 a pont (új) 

1905/2006/EK rendelet23 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) Az 1905/2006/EK rendelet 23. 

cikkének (3) bekezdése helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „3. Amennyiben az ilyen intézkedések 

költsége meghaladja a 10 millió eurót, a 

Bizottság az Európai Parlament és a 

Tanács véleményét figyelembe véve 

fogadja el azokat. A 10 millió euró alatti 

különleges intézkedések esetében a 

Bizottság a határozata elfogadását 

követı egy hónapon belül tájékoztató 

céllal megküldi az intézkedéseket a 

Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0078/20 

Módosítás  20 

Gay Mitchell 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz 

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – -1 b pont (új) 

1905/2006/EK rendelet 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) Az 1905/2006/EK rendelet 23. 

cikkének (4) bekezdése helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „4. A különleges intézkedések 

módosításairól, mint például a technikai 

kiigazításokról, a végrehajtási idıszak 

meghosszabbításáról, az 

elıirányzatoknak az elıirányzott 

költségvetésen belüli újraelosztásáról, 

vagy a költségvetésnek az eredeti 

költségvetés 20%-át meg nem haladó 

összeggel történı növelésérıl vagy 

csökkentésérıl [...] , feltéve, hogy ezek a 

módosítások nem érintik a Bizottság 

határozatában meghatározott eredeti 

célkitőzéseket, [...] egy hónapon belül 

tájékoztatják az Európai Parlamentet és 

a Tanácsot.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0078/21 

Módosítás  21 

Gay Mitchell 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Fejlesztési együttmőködési finanszírozási eszköz 

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – -1 a pont (új)1905/2006/EK rendelet 

33 cikk – 2 bekezdés

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az 1905/2006/EK rendelet 33. 

cikkének (2) bekezdése helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „2. A Bizottság értékelı jelentéseit 

tájékoztató céllal megküldi az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. [...]. Az 

eredmények visszacsatolásra kerülnek a 

programtervezésbe és a 

forráselosztásba.” 

Or. en 

 

 


