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13.10.2010 A7-0078/18 

Amendement  18 

Gay Mitchell 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) In artikel 22 van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 wordt lid 3 vervangen door:  

 "3. De jaarlijkse actieprogramma's 

worden door de Commissie [...] 

goedgekeurd, rekening houdend met de 

adviezen van het Europees Parlement en 

de Raad." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/19 

Amendement  19 

Gay Mitchell 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 bis) Artikel 23, lid 3, van Verordening 

(EG) nr. 1905/2006 wordt vervangen 

door: 

 "3. Bijzondere maatregelen van meer 

dan 10 miljoen EUR worden door de 

Commissie [...] goedgekeurd, rekening 

houdend met de adviezen van het 

Europees Parlement en de Raad. 

Bijzondere maatregelen waarvan de 

kosten minder dan 10 miljoen EUR 

bedragen, worden door de Commissie 

binnen één maand na de goedkeuring ter 

kennis van de Raad en het Europees 

Parlement gebracht". 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/20 

 

Amendement  20 

Gay Mitchell 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 ter) Artikel 23, lid 4, van Verordening 

(EG) nr. 1905/2006 wordt vervangen 

door: 

 "4. Wijzigingen van de bijzondere 

maatregelen, zoals technische 

aanpassing, verlenging van de 

uitvoeringstermijn, herschikking van de 

kredieten binnen de begroting, 

verhoging van de begroting met een 

bedrag van minder dan 20 % van de 

oorspronkelijke begroting of 

vermindering van de begroting, [...] voor 

zover deze de oorspronkelijke, in het 

besluit van de Commissie vastgestelde 

doelstellingen onverlet laten, [...] worden 

binnen één maand ter kennis van het 

Europees Parlement en de Raad 

gebracht". 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/21 

Amendement  21 

Gay Mitchell 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 33 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In artikel 33 van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 wordt lid 2 vervangen door: 

 "2. De Commissie zendt de 

beoordelingsverslagen ter informatie toe 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

[...] De uitkomst van deze bespreking 

wordt verwerkt in het ontwerp van de 

programma's en de toewijzing van 

middelen". 

Or. en 

 

 


