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13.10.2010 A7-0078/18 

Predlog spremembe  18 
Gay Mitchell 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 22 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 22 Uredbe (ES) št. 1905/2006 

se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:  

 "3. Letne programe ukrepov sprejme 
Komisija ob upoštevanju mnenj 

Evropskega parlamenta in Sveta." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/19 

Predlog spremembe  19 
Gay Mitchell 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 23 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1a) V členu 23 Uredbe (ES) 

št. 1905/2006 se odstavek 3 nadomesti z 

naslednjim: 

 "3. Kadar stroški takšnih ukrepov 
presežejo 10.000.000 EUR, jih Komisija 
sprejme ob upoštevanju mnenj 

Evropskega parlamenta in Sveta. Če so 
stroški posebnih ukrepov pod 10.000.000 
EUR, Komisija ukrepe v roku enega 
meseca po sprejetju sklepa predloži v 
informacijo Svetu in Evropskemu 
parlamentu." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/20 

Predlog spremembe  20 
Gay Mitchell 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka -1 b (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 23 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1b) V členu 23 Uredbe (ES) 

št. 1905/2006 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

 "4. [...] Spremembe posebnih ukrepov, 
kot so tehnične prilagoditve, podaljšanje 
obdobja izvajanja, prerazporeditev 
sredstev znotraj predvidenega 
proračuna ali zvišanje oz. znižanje 
proračuna za manj kot 20 % začetnega 
proračuna, če takšne spremembe ne 
vplivajo na začetne cilje, določene v 
sklepu Komisije [...], se v roku enega 
meseca sporočijo Evropskemu 

parlamentu in Svet." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0078/21 

Predlog spremembe  21 
Gay Mitchell 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 33 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) V členu 33 Uredbe (ES) št. 1905/2006 

se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

 "2. Poročila o oceni Komisija predloži v 
informacijo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. [...] Ti rezultati se kot povratna 
informacija upoštevajo pri zasnovi 
programov in dodeljevanju sredstev." 

Or. en 

 
 


