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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.10.2010 A7-0052/4 

Τροπολογία  4 

Vital Moreira 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

 

Έκθεση A7-0052/2010 

Helmut Scholz 

Χρηµατοδοτικό µέσο για τη συνεργασία µε τις βιοµηχανικές χώρες 

COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σηµείο 3 ιδ α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3ιδα) Το άρθρο 6, παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 "3. Τα ετήσια προγράµµατα δράσης 

εγκρίνονται από την Επιτροπή αφού 
ληφθούν υπόψη οι γνωµοδοτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Η διαδικασία αυτή δεν 

χρειάζεται να χρησιµοποιείται για 

τροποποιήσεις των προγραµµάτων 

δράσης, όπως είναι οι τεχνικές 

προσαρµογές, η παράταση της περιόδου 

εφαρµογής, η ανακατανοµή των 

πιστώσεων µεταξύ προγραµµατισµένων 

ενεργειών στο πλαίσιο των προβλέψεων 

του προϋπολογισµού, η αύξηση ή η 

µείωση του προϋπολογισµού κατά ποσό 

χαµηλότερο από το 20% του αρχικού 

προϋπολογισµού, εφόσον οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους 

αρχικούς στόχους που καθορίζονται στα 

προγράµµατα δράσης". 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0052/5 

Τροπολογία  5 

Vital Moreira 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

 

Έκθεση A7-0052/2010 

Helmut Scholz 

Χρηµατοδοτικό µέσο για τη συνεργασία µε τις βιοµηχανικές χώρες 

COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 γ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αρθ. 1934/2006 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4γ) Το άρθρο 13, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 "2. Η Επιτροπή διαβιβάζει προς 

ενηµέρωση τις εκθέσεις αξιολόγησης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0052/6 

Τροπολογία  6 

Vital Moreira 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

 

Έκθεση A7-0052/2010 

Helmut Scholz 

Χρηµατοδοτικό µέσο για τη συνεργασία µε τις βιοµηχανικές χώρες 

COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 ζ α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αρθ. 1934/2006 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4ζα) Το άρθρο 15 διαγράφεται. 

Or. en 

 

 


