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Amendament depus de Marie-Line Reynaud 

Amendamentul 3
Articolul 80 Codificarea

(1) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere privind 
codificarea oficială a legislaţiei comunitare, 
propunerea se trimite la comisia competentă 
pentru chestiunile juridice. În cazul în care 
se dovedeşte că propunerea nu implică 
nicio modificare de fond a legislaţiei 
comunitare, se aplică procedura prevăzută 
la articolul 43.

(1) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere privind 
codificarea legislaţiei comunitare, 
propunerea se trimite la comisia competentă 
pentru chestiunile juridice. Aceasta o 
examinează pentru a se asigura că nu este 
decât o simplă codificare, ce nu implică 
nicio modificare de fond. Această 
examinare se face pe baza avizului dat de 
grupul consultativ, format din serviciile
juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei1.
1 Acord interinstituţional din 20 decembrie 1994, 
metodă de lucru accelerată în vederea unei 
codificări oficiale a textelor legislative, punctul 4, 
JO C 102, 4.4.1996, p. 2
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Or. fr

Justification
Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à modifier très légèrement et à alléger le libellé du paragraphe.

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 4
Articolul 80 Codificarea

(2) Preşedintele comisiei competente în 
fond sau raportorul desemnat de aceasta 
pot participa la examinarea şi elaborarea 
propunerii de codificare. Dacă este 
necesar, comisia competentă în fond poate 
să-şi dea, în prealabil, avizul.

(2) Comisia care era competentă în fond 
pentru actele care fac obiectul codificării 
poate, la cererea sa ori la cererea comisiei 
competente pentru chestiunile juridice, să 
fie sesizată pentru avizare.

Or. fr

Justification
Cet amendement vise à reformuler le paragraphe afin de permettre que la commission qui 
était compétente au fond pour les actes faisant l'objet de la codification puisse être saisie 
pour avis à la fois à la demande de la commission compétente pour les questions 
juridiques et à sa propre demande. 

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 5
Articolul 80 Codificarea

(3) Prin derogare de la dispoziţiile 
prevăzute la articolul 43 alineatul (3), 
procedura simplificată nu se poate aplica în 
cazul unei propuneri de codificare oficială, 
în cazul în care majoritatea membrilor 
comisiei competente pentru chestiunile 
juridice sau ai comisiei competente în fond 
se opun.

(3) În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice ajunge la 
concluzia că propunerea nu aduce 
modificări de fond, ea o supune aprobării 
Parlamentului, la textul propunerii nefiind 
admisibil niciun amendament.

Or. fr
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Justification
Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à alléger un peu le libellé du paragraphe.

Amendament depus de Richard Corbett

Amendamentul 6
Articolul 80 alineatul 2

(2) Preşedintele comisiei competente în 
fond sau raportorul desemnat de aceasta 
pot participa la examinarea şi elaborarea 
propunerii de codificare. Dacă este 
necesar, comisia competentă în fond poate 
să-şi dea, în prealabil, avizul.

(2) Comisia competentă în fond pentru 
actul original poate emite un aviz referitor 
la oportunitatea codificării.

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 7
Artikel 80

(1) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere privind
codificarea oficială a legislaţiei comunitare, 
propunerea se trimite la comisia competentă 
pentru chestiunile juridice. În cazul în care 
se dovedeşte că propunerea nu implică nicio 
modificare de fond a legislaţiei comunitare
în vigoare, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 43.

(1) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere în temeiul 
acordului interinstituţional privind
codificarea legislaţiei comunitare1, 
propunerea se trimite la comisia competentă 
pentru chestiunile juridice. Aceasta
examinează, în conformitate cu acordul
interinstituţional aplicabil, dacă propunerea
implică o modificare de fond a legislaţiei 
comunitare în vigoare.

(2) Preşedintele comisiei competente în 
fond sau raportorul desemnat de aceasta 
pot participa la examinarea şi elaborarea 
propunerii de codificare. Dacă este 
necesar, comisia competentă în fond poate 
să-şi dea, în prealabil, avizul.

(2) Comisia poate solicita avizul comisiei 
competente în fond pentru propunerea 
respectivă în ceea ce priveşte oportunitatea 
codificării.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile 
prevăzute la articolul 43 alineatul (3), 
procedura simplificată nu se poate aplica în 
cazul unei propuneri de codificare oficială, 
în cazul în care majoritatea membrilor 

(3) La textul propunerii nu sunt admisibile 
amendamente, cu excepţia cazurilor în care 
acestea sunt admise de preşedintele 
comisiei, în măsura în care nu implică 
nicio modificare de fond a propunerii şi 
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comisiei competente pentru chestiunile 
juridice sau ai comisiei competente în fond 
se opun.

permit ajungerea la un acord cu Consiliul.

(4) În cazul în care comisia constată că 
propunerea implică o modificare de fond a 
legislaţiei comunitare în vigoare, 
propunerea se respinge.
(5) Raportul comisiei este examinat de 
Parlament fără amendamente şi dezbateri.
1 JO C 102, 4.4.1996, reluat în anexa ... la prezentul 
regulament.

Or. de

Begründung
Das besondere, beschleunigte und vereinfachte Verfahren für die Kodifizierung sollte im 
Parlament zur Anwendung kommen, wenn die Kommission sich in ihrem Vorschlag auf die 
bestehende interinstitutionelle Vereinbarung über die Kodifizierung von Rechtsakten beruft. 
Mit der vorgeschlagenen Änderung des Artikels der Geschäftsordnung zur Kodifizierung 
rationalisiert das Parlament seine Verfahren, bringt sie in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Verpflichtungen, die es gegenüber der Kommission und dem Rat eingegangen 
ist, ermutigt die Kommission zur Vorlage von mehr Kodifizierungsvorschlägen und trägt so zu 
den Bemühungen um eine Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts bei.
Die gegenwärtige Fassung des Artikels weist in der Tat eine Reihe von Schwachstellen auf.
In seinem ersten Absatz wird auf das vereinfachte Verfahren des Artikels 43 in seiner 
Gesamtheit verwiesen. In Absatz 2 des letztgenannten Artikels wird als „Ersatzlösung“ 
vorgesehen, dass der Vorsitzende des befassten Ausschusses oder der Berichterstatter “eine 
Reihe von Änderungsanträgen erarbeitet, die der Aussprache im Ausschuss Rechnung 
tragen“. In Artikel 43 wird am Schluss von Absatz 2 außerdem auf Artikel 131 Absatz 1 
Unterabsatz 2 verwiesen, wo im Rahmen des „Verfahrens im Plenum ohne Änderungsanträge 
und ohne Aussprache“ die Möglichkeit vorgesehen ist, die Einreichung von 
Änderungsanträgen im Plenum zu genehmigen.
Eine solche Möglichkeit widerspricht jedoch dem Grundgedanken der Kodifizierung und ist 
nicht mit der geltenden Interinstitutionellen Vereinbarung1 vereinbar, insbesondere deren 
Nummern 6 und 8, aus denen man ableiten kann, dass das Parlament und der Rat den Willen 
hatten, sich zu verpflichten, keine inhaltlichen Änderungen an einem Kodifizierungsvorschlag 
vorzunehmen.
Änderungsanträge sollten nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie den Inhalt des 
Vorschlags nicht verändern und für eine Einigung mit dem Rat erforderlich werden. Ein 
Bedürfnis, die Form des vorgeschlagenen Rechtsakts ohne Veränderung seines Inhalts zu 
überarbeiten könnte sich in den Beratungen des Ausschusses oder in den Arbeitsgruppen des 
Rates ergeben.

  
1 ABl. Nr. C 102 von 1996, S. 2.
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Kommt der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass das 
Gemeinschaftsrecht durch den Kodifizierungsvorschlag inhaltlich nicht geändert wird, wird 
er, wenn er die Kodifizierung für sinnvoll hält, dem Parlament die Zustimmung empfehlen. In 
manchen Fällen wird der Ausschuss mit seiner Stellungnahme abwarten, bis noch offene 
Fragen geklärt sind. Insoweit ist keine ausdrückliche Regelung in der Geschäftsordnung 
erforderlich. Stellt der Ausschuss hingegen fest, dass der Vorschlag zu inhaltlichen 
Änderungen des Rechtsaktes führt, muss der Vorschlag als abgelehnt gelten, da ein Übergang 
von der Kodifizierung in ein normales Gesetzgebungsverfahrens mit der geschlossenen 
Vereinbarung unvereinbar wäre.
Für eine Aussprache und Einreichung weiterer Änderungsanträge im Plenum besteht bei 
diesem Verfahren kein bedarf.

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 8
Articolul 80a (nou)

Articolul 80a Reformare
(1) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere de reformare a 
legislaţiei comunitare, această propunere 
este trimisă la comisia competentă pentru 
chestiunile juridice. Aceasta o examinează 
pentru a se asigura că nu implică nicio altă 
modificare de fond, în afară de cele 
stabilite în mod clar în textul propunerii. 
Examinarea se face pe baza avizului dat de 
grupul consultativ, format din serviciile
juridice ale Parlamentului European, ale 
Consiliului şi ale Comisiei1.
(2) În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice ajunge la 
concluzia că propunerea nu aduce 
modificări de fond legislaţiei comunitare, 
în afară de cele stabilite în mod clar în 
textul propunerii, comisia informează 
Preşedintele care, în conformitate cu 
articolul 40, trimite propunerea respectivă 
comisiei competente spre examinare în 
cadrul procedurii normale.
În acest caz şi pe lângă condiţiile stabilite 
la articolele 150 şi 151, amendamente la 
propunerea respectivă sunt admisibile 
numai în cazul în care acestea se referă la 
acele părţi care conţin modificări de fond. 
Amendamentele care se referă la 
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dispoziţiile care rămân neschimbate nu 
sunt, prin urmare, admisibile.
(3) Cu toate acestea, preşedintele comisiei 
competente în fond sau, dacă este cazul, 
Preşedintele în şedinţa plenară pot admite, 
după caz, astfel de amendamente, dacă 
acest lucru se impune din motive obiective 
de coerenţă a textului cu modificările de 
fond aduse de propunerea respectivă, 
precum şi cu dispoziţiile rămase 
neschimbate.
(4) În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice ajunge la 
concluzia că propunerea aduce modificări 
de fond legislaţiei comunitare, în afară de 
cele stabilite în mod clar în textul 
propunerii, ea propune respingerea 
propunerii.
1 Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 
pentru o aplicare mai structurată a tehnicii de 
reformare a actelor juridice, JO C 77, 28.3.2002, p. 
1.

Or. fr

Justification
Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à modifier très légèrement et à alléger le libellé du paragraphe.

Amendament depus de Richard Corbett

Amendamentul 9
Articolul 80a (nou) alineatul (3)

(3) Cu toate acestea, preşedintele comisiei 
competente în fond sau, dacă este necesar, 
Preşedintele în şedinţa plenară pot admite, 
după caz, astfel de amendamente, dacă 
acest lucru se impune din motive obiective 
de logică internă a textului sau de coerenţă 
a amendamentelor Parlamentului cu 
modificările de fond aduse de propunerea 
respectivă, precum şi cu dispoziţiile rămase 
neschimbate. Motivele respective trebuie 
expuse în justificarea amendamentului.

Or. en
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Amendament depus de Richard Corbett 

Amendamentul 10
Articolul 80a (nou) alineatul (4)

(4) În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice ajunge la 
concluzia că propunerea aduce modificări 
de fond legislaţiei comunitare, în afară de 
cele stabilite în mod clar în textul 
propunerii, comisia informează 
Preşedintele care, în conformitate cu 
articolul 40, trimite propunerea respectivă 
comisiei competente spre examinare în 
cadrul procedurii normale, fără a mai 
aplica restricţia stabilită la alineatul (2).

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 11
Articolul 80a (nou)

x Articolul 80a Reformare
(1 ) În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere în temeiul 
Acordului interinstituţional pentru o 
aplicare mai structurată a tehnicii de 
reformare a actelor juridice1, această 
propunere este trimisă comisiei competente 
pentru chestiunile juridice spre avizare.
(2) Comisia competentă pentru chestiunile 
juridice verifică, în conformitate cu acordul 
interinstituţional aplicabil, dispoziţiile 
legislative în vigoare care au fost înglobate 
în propunerea respectivă fără a aduce 
modificări de fond.
(3) Amendamentele care se referă la 
dispoziţiile care, în conformitate cu avizul 
comisiei competente pentru chestiunile 
juridice, rămân neschimbate nu sunt 
admisibile. 
Cu toate acestea, amendamente la aceste 
dispoziţii pot fi admise, în mod excepţional, 
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de preşedintele comisiei competente, în 
cazul în care acesta consideră că 
modificarea adusă se impune pentru a se 
evita orice contradicţie sau inconsecvenţe 
în text, ori dacă aceasta este legată de alte 
modificări admisibile. 
În cazul în care comisia competentă a 
depus amendamente la o asemenea 
dispoziţie, celelalte amendamente 
referitoare la dispoziţia respectivă sunt 
admisibile pentru dezbaterea în şedinţa 
plenară.
1 Aprobat prin rezoluţia din 3 iulie 2001, JO C 65 E,
14.3.2002, p. 42, reluat în anexa.... la prezentul 
regulament.

Or. de

Begründung

Diese neue Vorschrift folgt dem Modell des Artikels 80 zur Kodifizierung. Wenn die 
Kommission sich in einem Legislativvorschlag auf die Interinstitutionelle Vereinbarung über 
die systematischere Neufassung von Rechtsakten1 beruft, sollte entsprechend der  im 
Vorschlag der Kommission formell angegeben Aufteilung (die geänderten Teile sind 
schraffiert und die unveränderten Teile bleiben weiß) die Prüfung des Vorschlags zwischen 
dem federführenden Ausschuss und dem mitberatenden Rechtsausschuss aufzuteilen. Denn es 
erscheint zweckmäßig, dass der sachlich zuständige Ausschuss die vorgeschlagenen 
Neuerungen prüft, während der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss in einer 
Stellungnahme prüfen sollte, ob  die kodifizierten Teile mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung festgelegten Kriterien übereinstimmen. Eine Regelung ist insoweit nur für die 
Befassung des mitberatenden Ausschusses erforderlich, da sich die Überweisung an den 
federführenden Ausschusses aus den allgemeinen Regeln der Artikel 40 und 179 ergibt.  

Um den Vereinfachungseffekt des Verfahrens der Neufassung zu wahren, müssen 
Änderungsanträge zu den Teilen des Vorschlags, deren kodifizierender Charakter  in der 
Stellungnahme des für Rechtsfragen zuständigen Ausschusses bestätigt wurde, bei der 
Prüfung durch den  zuständigen Ausschuss grundsätzlich unzulässig sein. Änderungsanträge 
können nur die Teile des Textes betreffen, die Änderungen gegenüber dem bisher geltenden 
Recht enthalten, seien es völlig neue Vorschriften, die Änderung oder Streichung bestehender 
Vorschriften.

In einem außerordentlichen Verfahren sollte deshalb dem Ausschussvorsitzenden die Befugnis 
erteilt werden, Änderungsanträge zu Bestimmungen im kodifizierenden Teil bei Vorliegen 
einschränkender Kriterien ausnahmsweise zuzulassen. Die Formulierung dieser Kriterien 
wurde überarbeitet, um ihre Anwendung zu erleichtern.

  
1Gebilligt durch die Entschließung vom 3. Juli 2001, Abl. C 65 E vom 14.3.2002 S. 42, abgedruckt in Anlage .... 
zur Geschäftsordnung  
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Wenn vom Vorsitzenden des federführenden Ausschusses zugelassene Änderungsanträge zum 
kodifizierenden Teil vom Ausschuss angenommen wurden, müssen für die Beratung im 
Plenum auch andere Antragsteller die Möglichkeit erhalten, Änderungsanträge zu diesen 
Bestimmungen einzureichen. 


