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Módosítás 2
Tiziano Motti

Határozatra irányuló javaslat
A preambulumbekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A. a Parlament célja a demokratikus 
elszámoltathatóság és átláthatóság 
legmagasabb szintű megvalósítása, 
különösen jogalkotói munkája során,

A. a Parlament célja a demokratikus 
elszámoltathatóság és átláthatóság, a 
polgárokkal folytatott kommunikáció és 
az aktív részvétel legmagasabb szintű 
megvalósítása, különösen jogalkotói 
munkája során,

Or. it

Módosítás 3
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
195 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Egy jogalkotási aktusra irányuló 
javaslat esetében a zárószavazásnak – a 
jogalkotási eljárás bármely szakaszában –
név szerint kell történnie.  A szavazás 
eredményét feljegyzik az ülésről készült 
jegyzőkönyvbe; képviselőcsoportonként, a 
képviselők nevének betűrendjében, annak 
feltüntetésével, hogy az egyes képviselők 
hogyan szavaztak.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az Európai Parlament gyakorlata összhangban legyen más 
parlamentek bevált gyakorlatával, és hogy tükrözze jogalkotói tevékenységünk 
megnövekedését a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően.  A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság érdekében valamennyi jogalkotási jelentés esetében a zárószavazásnak –
a jogalkotási eljárás bármely szakaszában – név szerint kell történnie, az eredményt pedig az 
ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
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Ez a módosítás a jelentéstervezet eredeti 1. módosításának a helyébe lép.

Módosítás 4
Rainer Wieland

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
196. cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottsági ülésekre a 12., 13., 14., 17., 
18., 36–44., 148., 149. cikk (2) és (10) 
bekezdése, a 152., 154., 156–159., 161., 
163. cikk (1) bekezdése, a 164., 165., 168., 
169., 171–174., 177. és a 178. cikk 
értelemszerűen alkalmazandó.

A bizottsági ülésekre a 12., 13., 14., 17., 
18., 36–44., 148., 149. cikk (2) és (10) 
bekezdése, a 152., 154., 156–159., 161., 
163. cikk (1) bekezdése, a 164–169., 171–
174., 177. és a 178. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. de


