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2.3.2016 A8-0039/3 

Amendamentul  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

 4a. regretă faptul că printre instrumentele 

pentru o mai bună legiferare identificate 

nu există niciun mecanism care să 

permită o implicare directă mai mare a 

cetățenilor Uniunii; 

Or. en 



 

AM\1088463RO.doc  PE579.747v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

2.3.2016 A8-0039/4 

Amendamentul  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 8 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

8. consideră că, în principiu, s-a găsit o 

soluție echilibrată în ceea ce privește actele 

delegate și actele de punere în aplicare, 

asigurând transparența și paritatea între 

legislatori, dar subliniază că este nevoie de 

un acord rapid privind criteriile adecvate 

de delimitare pentru acte delegate și actele 

de punere în aplicare și alinierea rapidă a 

tuturor actelor de bază la cadrul juridic 

introdus de Tratatul de la Lisabona; 

8. consideră că, în principiu, s-a găsit o 

soluție echilibrată în ceea ce privește actele 

delegate și actele de punere în aplicare, 

asigurând transparența și paritatea între 

legislatori, dar subliniază că este nevoie de 

un acord rapid privind criteriile adecvate 

de delimitare pentru acte delegate și actele 

de punere în aplicare și alinierea rapidă a 

tuturor actelor de bază la cadrul juridic 

introdus de Tratatul de la Lisabona; regretă 

totuși că a fost amânată până în 2017 

crearea unui registru al actelor delegate; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Amendamentul  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

 9a. regretă faptul că nu există un acord 

între instituții în ceea ce privește crearea 

unui registru de transparență comun 

obligatoriu și cu caracter juridic 

obligatoriu pentru persoanele care 

desfășoară activități de lobby; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Amendamentul  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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, ale 

căror documente de lucru ar trebui făcute 

publice, și în ceea ce privește procedurile 

de adoptare a actelor delegate și a actelor 

de punere în aplicare; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Amendamentul  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 16 – liniuța 4 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

– transparența și coordonarea procesului 

legislativ (inclusiv utilizarea 

corespunzătoare a procedurilor privind 

prima și a doua lectură, aspectele practice 

pentru schimburile de opinii, schimbul de 

informații și compararea calendarelor, 

transparența în cadrul negocierilor 

trilaterale, dezvoltarea de instrumente și 

platforme pentru crearea unei baze de date 

comune privind situația dosarelor 

legislative, furnizarea de informații către 

parlamentele naționale și modalitățile 

practice de cooperare și de schimb de 

informații în ceea ce privește negocierea și 

încheierea acordurilor internaționale); 

– transparența și coordonarea procesului 

legislativ (inclusiv utilizarea 

corespunzătoare a procedurilor privind 

prima și a doua lectură), aspectele practice 

pentru schimburile de opinii, schimbul de 

informații și compararea calendarelor, 

transparența în cadrul negocierilor 

trilaterale, dezvoltarea de instrumente și 

platforme pentru crearea unei baze de date 

comune privind situația dosarelor 

legislative care să poată conduce și la o 

implicare mai directă a cetățenilor în 

procesul legislativ, furnizarea de informații 

către parlamentele naționale și modalitățile 

practice de cooperare și de schimb de 

informații în ceea ce privește negocierea și 

încheierea acordurilor internaționale); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Amendamentul  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Propunere de decizie 

Punctul 16 – liniuța 8 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

– actele delegate și de punere în aplicare, în 

temeiul Rezoluției Parlamentului European 

din 25 februarie 2014 referitoare la 

monitorizarea privind delegarea 

competențelor legislative și controlul 

statelor membre asupra exercitării 

competențelor de executare de către 

Comisie
6
 (negocierile cu privire la criteriile 

de delimitare pentru actele delegate și 

actele de punere în aplicare, instituirea unui 

registru al actelor delegate și alinierea 

deplină a actelor anterioare Tratatului de la 

Lisabona); 

– actele delegate și de punere în aplicare, în 

temeiul Rezoluției Parlamentului European 

din 25 februarie 2014 referitoare la 

monitorizarea privind delegarea 

competențelor legislative și controlul 

statelor membre asupra exercitării 

competențelor de executare de către 

Comisie
6
 (negocierile cu privire la criteriile 

de delimitare pentru actele delegate și 

actele de punere în aplicare, instituirea unui 

registru al actelor delegate și alinierea 

deplină a actelor anterioare Tratatului de la 

Lisabona, precum și măsuri specifice 

menite să asigure o mai mare 

transparență și responsabilitate a 

procedurilor și a actorilor implicați); 

__________________ __________________ 

6
 Texte adoptate, P7_TA(2014)0127. 

6
 Texte adoptate, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


