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2.3.2016 A8-0039/1 

Amendement  1 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

  1 bis. is echter bezorgd dat het nieuwe IIA 

het moeilijk zal maken om nieuwe 

wetgeving voor te stellen en daarom 

eerder zal resulteren in minder wetgeving 

dan in betere wetgeving; is tevens bezorgd 

dat het akkoord de mogelijkheden van de 

medewetgevers om belangrijke 

wijzigingen in voorstellen van de 

Commissie aan te brengen zal beperken 

en de Commissie daarmee te veel macht 

geeft in het wetgevingsproces; 

onderstreept dat bij de tenuitvoerlegging 

van het nieuwe IIA het democratische 

proces moet worden gewaarborgd; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/2 

Amendement  2 

Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

11. is ingenomen met het streven van de 

instellingen naar transparantie van de 

wetgevingsprocedures, maar benadrukt dat 

er, om dit ook daadwerkelijk te bereiken, 

behoefte is aan meer concrete bepalingen 

en instrumenten, met name wat betreft 

akkoorden in eerste lezing; 

11. is ingenomen met het streven van de 

instellingen naar transparantie van de 

wetgevingsprocedures, maar benadrukt dat 

er, om dit ook daadwerkelijk te bereiken, 

behoefte is aan meer concrete bepalingen 

en instrumenten, met name wat betreft 

akkoorden in eerste lezing; wijst op het 

gebrek aan transparantie in het kader van 

internationale onderhandelingen en is 

teleurgesteld dat er geen 

overeenstemming is bereikt over de 

praktische regelingen voor samenwerking 

en informatie-uitwisseling in het kader 

van de sluiting van internationale 

overeenkomsten; 

Or. en 

 

 


