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13.10.2010 A7-0285/21 

Ändringsförslag  21 
Charles Goerens 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0285/2010 
Charles Goerens 
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Förordning (EG) nr 1905/2006 

Artikel 22 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 22.3 i förordning (EG) 

nr 1905/2006 ska ersättas med följande: 

 ”3. De årliga handlingsprogrammen ska 
antas av kommissionen med beaktande 
av Europaparlamentets och rådets 

yttranden.” 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/22 

Ändringsförslag  22 
Charles Goerens 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0285/2010 
Charles Goerens 
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Förordning (EG) nr 1905/2006 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1a) Artikel 23.3 i förordning (EG) 

nr 1905/2006 ska ersättas med följande: 

 ”3. Om kostnaden för dessa åtgärder 
överstiger 10 miljoner EUR ska 
kommissionen anta dem med beaktande 
av Europaparlamentets och rådets 

yttranden. När det gäller särskilda 
åtgärder under 10 miljoner EUR ska 
kommissionen översända beslutet om 
åtgärderna till rådet och till 
Europaparlamentet för kännedom inom 
en månad efter antagandet av sitt 
beslut.” 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/23 

Ändringsförslag  23 
Charles Goerens 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0285/2010 
Charles Goerens 
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1b (nytt) 
Förordning (EG) nr 1905/2006 

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1b) Artikel 23.4 i förordning (EG) 

nr 1905/2006 ska ersättas med följande: 

 ”4. [...] Ändringar av de särskilda 
åtgärderna, t.ex. tekniska anpassningar, 
förlängning av genomförandeperioden, 
omfördelning av medel inom ramen för 
den beräknade budgeten, ökning eller 
minskning av budgeten med ett belopp 
som understiger 20 % av den 
ursprungliga budgeten, förutsatt att 
ändringarna inte påverkar de 
ursprungliga mål som anges i 
kommissionens beslut [...] ska anmälas 
till Europaparlamentet och till rådet 
inom en månad. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/24 

Ändringsförslag  24 
Charles Goerens 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0285/2010 
Charles Goerens 
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 1a (nytt) 
Förordning (EG) nr 1905/2006 

Artikel 33 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Artikel 33.2 i förordning (EG) 

nr 1905/2006 ska ersättas med följande: 

 ”2. Kommissionen ska för kännedom 
överlämna utvärderingsrapporterna till 
Europaparlamentet och till rådet. [...] 
Resultaten i dessa rapporter ska beaktas 
vid framtida utformning av program 
och tilldelning av medel.” 

Or. en 


