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24.11.2010 B7-0683/2 

Ändringsförslag  2 
Joseph Daul 
för PPE-gruppen 

Martin Schulz 
för S&D-gruppen 

Guy Verhofstadt 
för ALDE-gruppen 

Rebecca Harms 
för Verts/ALE-gruppen 

Miguel Portas 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De pågående förhandlingarna om budgeten för 2011 

Förslag till resolution 
Punkt 1 – led a 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) En överenskommelse om verkliga 

flexibilitetsmekanismer som är förenliga 

med existerande principer för översyner i 

enlighet med det interinstitutionella avtalet 

av den 17 maj 2006 och som skulle 

beslutas av parlamentet och av rådet med 

kvalificerad majoritet och möjliggöra 

en lämplig finansiering av den politik som 

följer av de nya befogenheter som EU fått 

genom Lissabonfördraget och 

Europa 2020-projektet. 

a) En överenskommelse om verkliga 

flexibilitetsmekanismer som är förenliga 

med existerande principer för översyner i 

enlighet med det interinstitutionella avtalet 

av den 17 maj 2006 och som skulle 

beslutas av parlamentet och av rådet med 

kvalificerad majoritet och möjliggöra 

en lämplig finansiering av den politik, för 

2011 och framåt, som följer av de nya 

befogenheter som EU fått genom 

Lissabonfördraget och 

Europa 2020-projektet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Joseph Daul 
för PPE-gruppen 

Martin Schulz 
för S&D-gruppen 

Rebecca Harms 
för Verts/ALE-gruppen 

Miguel Portas 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De pågående förhandlingarna om budgeten för 2011 

Förslag till resolution 
Punkt 1 – led b 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

b) Ett åtagande från kommissionen att före 

den 1 juli 2011 lägga fram konkreta förslag 

på grundval av artikel 311 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt om nya 

egna medel för EU och ett åtagande från 

rådet att diskutera dessa förslag med 

parlamentet inom ramen för 

förhandlingarna för nästa fleråriga 

budgetram. 

b) Ett åtagande från kommissionen att före 

den 1 juli 2011 lägga fram konkreta förslag 

på grundval av artikel 311 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt om nya 

egna medel för EU och ett åtagande från 

rådet att diskutera dessa förslag med 

parlamentet inom ramen för 

förhandlingarna för nästa fleråriga 

budgetram, i enlighet med förklaring nr 3 

om översynen av budgetramen som ingår 

i det interinstitutionella avtalet av den 

17 maj 2006. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 
Joseph Daul 
för PPE-gruppen 

Martin Schulz 
för S&D-gruppen 

Rebecca Harms 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De pågående förhandlingarna om budgeten för 2011 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens åtaganden om det 

europeiska mervärdet och 

”Lissaboniseringen” av budgeten och om 

en exakt tidsram för de egna medlen. 

2. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens åtaganden om det 

europeiska mervärdet och konsekvenserna 

av Lissabonfördraget för EU-budgeten 

och om en exakt tidsram för de egna 

medlen. 

Or. en 

 

 


