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Jo Leinen
Nowelizacja porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją 
Europejską
(2005/...(ACI))

Projekt decyzji

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że ze względu na przebieg negocjacji, które doprowadziły do 
porozumienia politycznego, nieodzownym warunkiem do tego, aby rozpatrywanie 
przez kompetentne Komisje nabrało pełni sensu jest, aby osoby wyznaczone do 
prowadzenia negocjacji posiadały mandat polityczny stosownej/(ych) komisji oraz 
aby dana/(e) komisja/komisje była/(y) na bieżąco informowana/(e) o przebiegu 
negocjacji, o ile dana/(e) komisja/komisje sama/(e) nie wyznaczy/(ą) delegacji do 
udziału w negocjacjach i nie będzie/(ą) tym samym prowadzić negocjacji;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia Ea (nowy)

Ea. mając na uwadze, że międzyinstytucjonalne porozumienia i porozumienia ramowe 
mają znaczący wpływ na kształt Konstytucji Unii Europejskiej oraz że ze względu na 
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potrzebę zapewnienia przejrzystości i dostępności konieczne jest zebranie w całość 
wszystkich istniejących porozumień i załączenie istniejących umów;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 3
Ustęp -1 (nowy)

-1. odrzuca porozumienie ramowe do czasu, aż każdy poseł do Parlamentu 
Europejskiego uzyska prawo do otrzymywania wszystkich dokumentów Komisji 
przesyłanych do Rady w ramach procedury ustawodawczej, a także wszystkich 
nazwisk ekspertów i uczestników 3000 tajnych grup roboczych Komisji;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 4
Punkt 3

3. wzywa Komisję (skreślenie), w świetle jej projektu z dnia 11 grudnia 2002 r. do 
uwzględnienia orientacji politycznych, uchwalanych przez Parlament na mocy 
przysługującego mu w ramach procedur komitologii prawa do zajmowania 
stanowiska;

Or. de

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 5
Punkt 4

4. uważa za ważne, aby w ramach uczestnictwa jego posłów w delegacjach na 
(skreślenie) konferencje i inne rozmowy międzynarodowe posłowie ci mieli 
możliwość uczestniczenia w wewnętrznych posiedzeniach koordynacyjnych Unii 
Europejskiej, uznając za oczywiste własne zobowiązanie do zachowania właściwej 
tym posiedzeniom poufności oraz zwraca się w związku z tym do Komisji z prośbą o 
poparcie przed Radą stosownych propozycji Parlamentu;

Or. xm
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Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 6
Punkt 4

4. wzywa Komisję do wystąpienia do Rady o zapewnienie członkom delegacji 
Parlamentu Europejskiego w ramach konferencji międzynarodowych możliwości
uczestnictwa  w wewnętrznych posiedzeniach koordynacyjnych Unii Europejskiej,
uznając za oczywisty obowiązek zachowania właściwej tym posiedzeniom poufności;

Or. de

Poprawkę złożyli Pervenche Berès, Jan Andersson

Poprawka 7
Ustęp 4 a (nowy)

4a. nalega, aby Komisja, prezentując Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu i 
Zatrudnienia na początku stycznia, przewidziała stosowny okres na konsultacje z 
Parlamentem przed wiosennym szczytem, który odbędzie się w marcu;

Or. en
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