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6.3.2013 B7-0082/196 

Amendement  196 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan de maandelijkse of de 

tussentijdse betalingen aan een lidstaat 

middels uitvoeringshandelingen verlagen 

of schorsen indien aan alle volgende 

voorwaarden is voldaan: 

De Commissie kan de maandelijkse of de 

tussentijdse betalingen aan een lidstaat 

middels uitvoeringshandelingen verlagen 

of schorsen indien een of meer essentiële 

onderdelen van het betrokken nationale 

controlesysteem niet bestaan of niet 

doeltreffend zijn als gevolg van de 

ernstige of aanhoudende aard van de 

geconstateerde tekortkomingen, of 

onregelmatige betalingen niet met de 

nodige zorgvuldigheid worden 

teruggevorderd, en indien aan een van de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/197 

Amendement  197 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een of meer essentiële onderdelen van 

het betrokken nationale controlesysteem 

bestaan niet of zijn niet doeltreffend door 

de ernstige of hardnekkige aard van de 

geconstateerde tekortkomingen, of 

onregelmatige betalingen worden niet met 

de nodige zorgvuldigheid teruggevorderd; 

Schrappen 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/198 

Amendement  198 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de onder a) bedoelde tekortkomingen 

zijn van aanhoudende aard en hebben 

aanleiding gegeven tot ten minste twee 

uitvoeringshandelingen uit hoofde van 

artikel 54, waarbij is besloten om uitgaven 

van de betrokken lidstaat aan EU-

financiering te onttrekken; en 

(b) de hierboven bedoelde tekortkomingen 

zijn van aanhoudende aard en hebben 

aanleiding gegeven tot ten minste twee 

uitvoeringshandelingen uit hoofde van 

artikel 54, waarbij is besloten om uitgaven 

van de betrokken lidstaat aan EU-

financiering te onttrekken; dan wel 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Amendement  199 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de Commissie komt tot de slotsom dat 

de betrokken lidstaat niet in staat is om de 

nodige maatregelen ten uitvoer te leggen 

om de situatie in de onmiddellijke 

toekomst recht te zetten. 

(c) de Commissie komt tot de slotsom dat 

de betrokken lidstaat niet in staat is om de 

nodige corrigerende maatregelen in de 

onmiddellijke toekomst ten uitvoer te 

leggen, volgens een in overleg met de 

Commissie op te stellen actieplan met 

duidelijke voortgangsindicatoren. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Amendement  200 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 110 bis 

 Bekendmaking achteraf van de 

begunstigden van het ELGF en het ELPO 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 

begunstigden van het ELGF en het 

ELFPO jaarlijks achteraf bekend worden 

gemaakt. Hierbij geven zij mutatis 

mutandis, toepassing aan artikel 21 van 

de gedelegeerde verordening (EU) nr. 

1286/2012 van de Commissie van 29 

oktober 2012 houdende 

uitvoeringsvoorschriften voor 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

tot vaststelling van de financiële regels 

van toepassing op de algemene begroting 

van de Unie. 

Or. en 

 

 


