
 

 

 PE 446.569/ 1 

 DA 

 

 

 

 

2.9.2010 A7-0232/ 001-003 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 001-003  

af Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning 

Danuta Maria Hübner A7-0232/2010 

Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse 

industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne 

 

Udkast til forordning (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Udkast til forordning 

Artikel 6a – stk. 2 

 

Rådets tekst Ændringsforslag 

2. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den Rådet 

meddelelse herom. 

2. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 

 

Ændringsforslag  2 

Udkast til forordning 

Artikel 6b – stk. 2 

 

Rådets tekst Ændringsforslag 

2. Når Rådet har indledt en intern 

procedure med henblik på at afgøre, om 

delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber det sig på at give 

Kommissionen meddelelse herom i rimelig 

tid, inden den endelige afgørelse træffes, 

og angiver samtidig, hvilke delegerede 

beføjelser der eventuelt vil blive 

tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse 

2. Når Rådet har indledt en intern 

procedure med henblik på at afgøre, om 

delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber det sig på at give 

Europa-Parlamentet og Kommissionen 

meddelelse herom i rimelig tid, inden den 

endelige afgørelse træffes, og angiver 

samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 

eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den 
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herfor. mulige begrundelse herfor. 

 

Ændringsforslag  3 

Udkast til forordning 

Artikel 6c – stk. 1 

 

Rådets tekst Ændringsforslag 

1. Rådet kan gøre indsigelse mod den 

delegerede retsakt inden for en frist på tre 

måneder fra meddelelsen. 

1. Rådet kan gøre indsigelse mod den 

delegerede retsakt inden for en frist på tre 

måneder fra meddelelsen. Hvis Rådet agter 

at gøre indsigelse, bestræber det sig på at 

give Europa-Parlamentet meddelelse 

herom i rimelig tid, inden det træffer den 

endelige afgørelse, og angiver samtidig 

hvilken delegeret retsakt, det agter at gøre 

indsigelse mod, samt den mulige 

begrundelse herfor. 

 


