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13.10.2010 A7-0078/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 
Gay Mitchell 
v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1 (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 22 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. Článok 22 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto:  

 „3. Ročné akčné programy prijíma 
Komisia s prihliadnutím na stanoviská 
Európskeho parlamentu a Rady.“ 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 
Gay Mitchell 
v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 23 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1a. Článok 23 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „3. Ak náklady na takéto opatrenia 
prekročia sumu 10 miliónov EUR, 
Komisia ich prijíma s prihliadnutím na 
stanoviská Európskeho parlamentu a 
Rady. Pokiaľ ide o osobitné opatrenia s 
nákladmi nižšími ako 10 miliónov EUR, 
Komisia ich zašle pre informáciu Rade 
a Európskemu parlamentu do jedného 
mesiaca od prijatia rozhodnutia.“ 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 
Gay Mitchell 
v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 23 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1b. Článok 23 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „4. [...] pri zmenách a doplneniach 
osobitných opatrení, ako sú technické 
úpravy, predĺženie doby vykonávania, 
prerozdelenie finančných prostriedkov v 
rámci predpokladaného rozpočtu či 
zvýšenie alebo zníženie rozpočtu o menej 
ako 20 % pôvodného rozpočtu, ak tieto 
zmeny a doplnenia neovplyvnia pôvodné 
ciele stanovené rozhodnutím Komisie 
[...] sa do jedného mesiaca oznámia 
Európskemu parlamentu a Rade.“ 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 
Gay Mitchell 
v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 33 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Článok 33 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „2. Komisia zasiela svoje hodnotiace 
správy pre informáciu Európskemu 
parlamentu a Rade. [...] Tieto výsledky 
sa využijú pri tvorbe programu a 
rozdeľovaní zdrojov.“ 

Or. en 

 
 


