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13.10.2010 A7-0078/18 

Amendamentul 18 
Gay Mitchell 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare  

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

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

Articolul 22 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 22 din Regulamentul 
(CE) nr. 1905/2006, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:  

 „(3) Programele de acțiune anuale se 
adoptă de Comisie ținând seama de 
avizul Parlamentului European și cel al 
Consiliului.” 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/19 

Amendamentul 19 
Gay Mitchell 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare  
COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 23 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1a) La articolul 23 din Regulamentul 
(CE) nr. 1905/2006, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 „(3) Atunci când costul unor astfel de 
măsuri depășește 10 milioane euro, 
Comisia le adoptă ținând seama de avizul 
Parlamentului European și cel al 
Consiliului. În ceea ce privește măsurile 
specifice al căror cost nu depășește 10 
milioane euro, Comisia le transmite, 
pentru informare, Consiliului și 
Parlamentului European în termen de o 
lună de la adoptarea deciziei.” 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/20 

Amendamentul 20 
Gay Mitchell 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare  
COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 23 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1b) La articolul 23 din Regulamentul 
(CE) nr. 1905/2006, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 „(4) Modificările măsurilor specifice ce 
vizează, de exemplu, trecerea la adaptări 
tehnice, prelungirea perioadei de punere 
în aplicare, realocarea creditelor în 
cadrul bugetului estimativ sau la 
creșterea sau reducerea bugetului cu o 
valoare mai mică de 20 % din bugetul 
inițial, […] cu condiția ca aceste 
modificări să nu afecteze obiectivele 
inițiale, astfel cum sunt stabilite prin 
decizia Comisiei, […] sunt comunicate 
Parlamentului European și Consiliului 
în termen de o lună.” 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/21 

Amendamentul 21 
Gay Mitchell 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare  
COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 33 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 33 din Regulamentul 
(CE) nr. 1905/2006, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 „(2) Comisia transmite, pentru 
informare, rapoartele de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului. 
[…] Se ține seama de rezultatele acestei 
evaluări în vederea elaborării 
programelor și alocării resurselor.” 

Or. en 

 
 


