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PAKEITIMAI 1-7

Pranešimo projektas (PE 355.690v02-00)
Jo Leinen
Pagrindų susitarimo tarp Europos Parlamento ir Europos Komisijos peržiūrėjimas

((2005/...(ACI))

Pasiūlymas dėl sprendimo

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber

Pakeitimas 1
E konstatuojamoji dalis

E. konstatuoja, kad remiantis derybų eiga, kurių metu buvo priimti politiniai susitarimai, 
yra būtina, kad deryboms įgalioti asmenys turėtų kompetentingo ar kompetentingų 
komitetų politinį mandatą ir kad jie būtų informuoti apie vykstančias derybas tuo 
atveju, jei kompetentingas ar kompetentingi komitetai ne patys paskiria derybų 
delegacijos narius ir dėl to veda derybas, kad jų vertinimas kompetentingame ar 
kompetentinguose komitetuose būtų prasmingas,
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber

Pakeitimas 2
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. konstatuoja, kad vidiniai tarpinstituciniai ir bendri susitarimai turi didelę įtaką 
Europos Sąjungos Konstitucijos raidai ir kad viešumo ir prieinamumo sumetimais 
yra būtina visus esančius susitarimus apibendrinti ir pridėti prie egzistuojančių 
sutarčių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 3
1 punktas (naujas)

-1. atmeta pagrindų susitarimą iki tol, kol kiekvienas Europos Parlamento narys turės 
teisę gauti visus Komisijos dokumentus, siunčiamus Tarybai teisėkūros proceso 
metu, ir visas Komisijos 3000 slaptų darbo grupių ekspertų ir dalyvių pavardes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jo Leinen

Pakeitimas 4
3 punktas

3. kviečia Komisiją (išbraukta), remdamasis jos 2002 m. gruodžio 11 d. pasiūlymu,
atsižvelgti į politinę orientaciją, dėl kurios sprendžia Parlamentas vykdydamas savo 
teisę komitologijos procedūroje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jo Leinen

Pakeitimas 5
4 punktas

4. mano, kad yra svarbu, kad jo delegacijų nariai (išbraukta), kurie dalyvauja 
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tarptautinėse konferencijose ir kitose derybose, galėtų dalyvauti Europos Sąjungos 
vidaus koordinaciniuose posėdžiuose su sąlyga, žinoma, kad Parlamentas laikysis šių 
posėdžių konfidencialumo reikalavimų, todėl ragina Komisiją užtarti prieš Tarybą 
Parlamento pateikiamus prašymus;

Or. xm

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber

Pakeitimas 6
4 punktas

4. turėdamas omeny savo delegacijų dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, ragina 
Komisiją užtarti prieš Tarybą jų pateikiamus prašymus siekiant, kad šių Europos 
Parlamento delegacijų nariai galėtų dalyvauti Europos Sąjungos vidaus
koordinaciniuose posėdžiuose su sąlyga, žinoma, kad jie įsipareigos laikytis šių 
posėdžių konfidencialumo reikalavimų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès, Jan Andersson, 

Pakeitimas 7
4a punktas (naujas)

4a. Primygtinai reikalauja, kad Komisija sausio pradžioje teikdama Integruotas 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires skirtų pakankamai laiko Europos 
Parlamento konsultacijoms iki pavasario aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris 
vyksta kovo mėnesį;

Or. en
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