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Amendamentul 2 

Joseph Daul 

în numele Grupului PPE 

Martin Schulz 

în numele Grupului S&D 

Guy Verhofstadt 
în numele Grupului ALDE 

Rebecca Harms 
în numele Grupului Verts/ALE 

Miguel Portas 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Negocierile în curs asupra bugetului 2011 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(a) un acord asupra unor mecanisme reale 
de flexibilitate care să respecte principiile 

existente de revizuire prevăzute în AII din 
17 mai 2006, care să fie adoptate de 
Parlament și cu majoritatea calificată de 
către Consiliu și care să permită finanțarea 
adecvată pe viitor a politicilor conexe 

noilor competențe conferite UE prin 
Tratatul de la Lisabona și a politicilor 
prevăzute în proiectul Europa 2020; 

(a) un acord asupra unor mecanisme reale 
de flexibilitate care să respecte principiile 

existente de revizuire prevăzute în AII din 
17 mai 2006, care să fie adoptate de 
Parlament și cu majoritatea calificată de 
către Consiliu și care să permită finanțarea 
adecvată pe viitor, pentru 2011 și 
exercițiile ulterioare, a politicilor conexe 
noilor competențe conferite UE prin 
Tratatul de la Lisabona și a politicilor 

prevăzute în proiectul Europa 2020; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/3 

Amendamentul 3 

Joseph Daul 
în numele Grupului PPE 

Martin Schulz 
în numele Grupului S&D 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

Miguel Portas 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Negocierile în curs asupra bugetului 2011 

Propunere de rezoluție 

Articolul 1 – litera b 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(b) un angajament al Comisiei de a 
prezenta, până la 1 iulie 2011, propuneri 
concrete, în temeiul articolului 311 din 

TFUE, referitoare la noile resurse proprii 
ale UE și un angajament al Consiliului de a 
discuta aceste propuneri cu Parlamentul în 
cadrul procesului de negociere asupra 
viitorului cadru financiar multianual 

(CFM); 

(b) un angajament al Comisiei de a 
prezenta, până la 1 iulie 2011, propuneri 
concrete, în temeiul articolului 311 din 

TFUE, referitoare la noile resurse proprii 
ale UE și un angajament al Consiliului de a 
discuta aceste propuneri cu Parlamentul în 
cadrul procesului de negociere asupra 
viitorului cadru financiar multianual 

(CFM), în conformitate cu Declarația nr. 
3 privind revizuirea cadrului financiar din 
AII din 17 mai 2006; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/4 

Amendamentul 4 

Joseph Daul 
în numele Grupului PPE 

Martin Schulz 
în numele Grupului S&D 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Negocierile în curs asupra bugetului 2011 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută angajamentul Comisiei față de 
valoarea adăugată europeană, adaptarea 
bugetului la Tratatul de la Lisabona și un 
calendar ferm pentru resursele proprii; 

2. salută angajamentul Comisiei față de 
valoarea adăugată europeană, consecințele 
Tratatului de la Lisabona asupra 
bugetului UE și un calendar ferm pentru 
resursele proprii; 

Or. en 

 

 


