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24.11.2010 B7-0683/2 

Predlog spremembe  2 

Joseph Daul 

v imenu skupine PPE 

Martin Schulz 

v imenu skupine S&D 

Guy Verhofstadt 

v imenu skupine ALDE 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

Miguel Portas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Tekoča pogajanja o proračunu za leto 2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 - točka a 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) sporazum o resničnih mehanizmih 

prilagodljivosti, ki spoštujejo obstoječa 

načela za revizije, kakor so določena v 

medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. 

maja 2006, ki jih bosta določila EP in 

kvalificirana večina v Svetu, kar bo 

omogočilo primerno financiranje politik v 

prihodnosti, ki izhajajo iz novih 

pristojnosti, ki jih EU dodeljujeta 

Lizbonska pogodba in projekt EU 2020;  

(a) sporazum o resničnih mehanizmih 

prilagodljivosti, ki spoštujejo obstoječa 

načela za revizije, kakor so določena v 

medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. 

maja 2006, ki jih bosta določila EP in 

kvalificirana večina v Svetu, kar bo 

omogočilo primerno prihodnje financiranje 

politik za leto 2011 in prihodnja leta, ki 

izhajajo iz novih pristojnosti, ki jih EU 

dodeljujeta Lizbonska pogodba in projekt 

EU 2020;  

Or. en 



 

AM\840913EN.doc  PE450.499v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

24.11.2010 B7-0683/3 

Predlog spremembe  3 

Joseph Daul 

v imenu skupine PPE 

Martin Schulz 

v imenu skupine S&D za Komisijo 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

Miguel Portas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Tekoča pogajanja o proračunu za leto 2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(b) Komisija se mora obvezati, da bo do 1. 

julija 2011 predstavila stvarne predloge na 

podlagi člena 311 PDEU o novih lastnih 

sredstvih za EU, Svet pa se mora obvezati, 

da bo obravnaval te predloge skupaj s 

Parlamentom v okviru pogajalskega 

postopka o naslednjem večletnem 

finančnem okviru; 

(b) Komisija se mora obvezati, da bo do 1. 

julija 2011 predstavila stvarne predloge na 

podlagi člena 311 PDEU o novih lastnih 

sredstvih za EU, Svet pa se mora obvezati, 

da bo obravnaval te predloge skupaj s 

Parlamentom v okviru pogajalskega 

postopka o naslednjem večletnem 

finančnem okviru v skladu z izjavo št. 3 o 

pregledu finančnega okvira 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 

17. maja 2006; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/4 

Predlog spremembe  4 

Joseph Daul 

v imenu skupine PPE 

Martin Schulz 

v imenu skupine S&D za Komisijo 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Tekoča pogajanja o proračunu za leto 2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja, da je Komisija sprejela 

obveznosti v zvezi z evropsko dodano 

vrednostjo in "lizbonizacijo" proračuna 

ter natančnim časovnim okvirom za lastna 

sredstva; 

2. pozdravlja, da je Komisija sprejela 

obveznosti v zvezi z evropsko dodano 

vrednostjo in posledicami Lizbonske 

pogodbe za proračun EU ter natančnim 

časovnim okvirom za lastna sredstva; 

Or. en 

 

 

 


