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Τροπολογία
1α. εθθράδεη φζηόζο ηελ αλεζστία ηοσ
δηόηη ε λέα δηοργαληθή ζσκθφλία ζα
δσζτεράλεη ηελ σποβοιή λέφλ
λοκοζεηηθώλ προηάζεφλ κε αποηέιεζκα
ηολ περηορηζκό θαη ότη ηε βειηίφζε ηες
λοκοζέηεζες· εθθράδεη επίζες ηελ
αλεζστία ηοσ φς προς ηο ελδετόκελο λα
περηορηζηεί ε δσλαηόηεηα ηφλ δύο
λοκοζεηηθώλ οργάλφλ λα επηθέροσλ
οσζηαζηηθές αιιαγές ζηης προηάζεης ηες
Επηηροπής, θάηη ποσ κπορεί λα δώζεη
ζηελ Επηηροπή σπέρκεηρες αρκοδηόηεηες
ζηο πιαίζηο ηες λοκοζεηηθής
δηαδηθαζίας· σπογρακκίδεη όηη ε
δεκοθραηηθή δηαδηθαζία πρέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ εθαρκογή ηες
λέας δηοργαληθής ζσκθφλίας·
Or. en

AM\1088464EL.doc

EL

PE579.747v01-00
Eνωμένη στην πολυμορυία

EL

2.3.2016

A8-0039/2

Τροπολογία 2
Κώστας Χρσσόγονος, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari,
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλοσ
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Έκθεση
Danuta Maria Hübner
Δηνξγαληθή Σπκθωλία γηα ηε βειηίωζε ηεο λνκνζεζίαο
COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI)

A8-0039/2016

Πρόταση απόυασης
Παράγραυος 11
Πρόταση απόυασης

Τροπολογία

11. επηδνθηκάδεη ηε δέζκεπζε πνπ έρεη
αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
ε δηαθάλεηα ηωλ λνκνζεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
ππνγξακκίδεη ωζηόζν όηη πξέπεη λα
ζεζπηζζνύλ πην ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηόρνπ απηνύ, ηδίωο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ζπκθωληώλ ζε πξώηε αλάγλωζε·

11. επηδνθηκάδεη ηε δέζκεπζε πνπ έρεη
αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
ε δηαθάλεηα ηωλ λνκνζεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
ππνγξακκίδεη ωζηόζν όηη πξέπεη λα
ζεζπηζζνύλ πην ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηόρνπ απηνύ, ηδίωο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ζπκθωληώλ ζε πξώηε αλάγλωζε· επηζείεη
ηελ προζοτή ζηελ έιιεηυε δηαθάλεηας
ποσ ταραθηερίδεη ηης δηεζλείς
δηαπραγκαηεύζεης θαη εθθράδεη ηελ
απογοήηεσζή ηοσ δηόηη δελ
οιοθιερώζεθαλ οη πραθηηθές ρσζκίζεης
γηα ηε ζσλεργαζία θαη ηελ αληαιιαγή
πιεροθορηώλ ζε ζσλάρηεζε κε ηε
ζύλαυε δηεζλώλ ζσκθφληώλ·
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