
 

AM\1088464RO.doc  PE579.747v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

2.3.2016 A8-0039/1 

Amendamentul  1 

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

Maštálka, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

  1a. este totuși preocupat de faptul că noul 

AII va îngreuna propunerea de noi acte 

legislative și, astfel, va conduce la o 

limitare a legiferării mai degrabă decât la 

o îmbunătățire a acesteia; este, de 

asemenea, preocupat de faptul că acordul 

va limita capacitatea colegiuitorilor de a 

aduce modificări substanțiale 

propunerilor Comisiei, conferind astfel 

Comisiei o competență nejustificată în 

procesul legislativ; subliniază că procesul 

democratic trebuie protejat în contextul 

punerii în aplicare a noului AII; 

Or. en 
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Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 11 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

11. salută angajamentul de a asigura 

transparența procedurilor legislative, dar 

subliniază necesitatea unor dispoziții și 

instrumente mai concrete pentru a realiza 

acest lucru, în special în ceea ce privește 

utilizarea acordurilor în prima lectură; 

11. salută angajamentul de a asigura 

transparența procedurilor legislative, dar 

subliniază necesitatea unor dispoziții și 

instrumente mai concrete pentru a realiza 

acest lucru, în special în ceea ce privește 

utilizarea acordurilor în prima lectură; 

atrage atenția asupra lipsei de 

transparență a negocierilor internaționale 

și își exprimă dezamăgirea în legătură cu 

faptul că nu s-a ajuns la nicio concluzie 

cu privire la modalitățile practice de 

cooperare și schimbul de informații în 

contextul încheierii acordurilor 

internaționale; 

Or. en 

 

 


