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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne и Giuseppe Gargani

Изменение 1
Параграф 2а (нов)

2а. смята, че по примера на извършеното с цел кодифицирането на 
достиженията на общностното право (acquis communautaire)1, 
Парламентът, Комисията и Съветът следва да сключат 
междуинституционно споразумение за ускорен метод на работа по 
мерките за опростяване като цяло;

Or. de

Изменение, внесено от Giuseppe Gargani

Изменение 2
Параграф 6

6. приканва, освен това, Комисията освен това да има предвид , че когато 

  
1 Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г. „Ускорен  метод на работа за 
официалната кодификация на законодателните текстове“, ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
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преработването не е възможно, кодификацията на въпросната законодателна 
област би трябвало се извърши в срок от шест месеца и при обичайната 
законодателна техника; споделя мнението, че в съответствие с гореспоменатото 
междуинституционално споразумение, Парламентът, заедно със Съвета и 
Комисията и като се осигури необходимото участие на заинтересованите 
страни, би могъл да създаде специално за целта специализирани структури с 
цел насърчаване на опростяването;

Or. it

Изменение, внесено от Giuseppe Gargani

Изменение 3
Параграф 8

8. отправя призив към Комисията да не включва в своите законодателни 
предложения обяснителен меморандум към самото предложение, без да се 
накърнява използването на съображения и уводни доклади; в тази връзка 
счита, че инициативата може да окаже обратен ефект и вместо да улесни 
прочита на предложението, да го усложни с текст, който би могъл да повлияе 
върху тълкуването на същинската нормативна  част на предложението;

Or. it

Изменение, внесено от Giuseppe Gargani

Изменение 4
Параграф 11

11. отново потвърждава, че традиционните средства за законодателна дейност 
трябва да продължат да бъдат използвани, за да се постигнат поставените в 
Договора цели; счита, че съвместното регулиране и саморегулирането биха 
могли да бъдат полезни като допълнение или на мястото на законодателните 
мерки, когато гореспоменатите методи осигуряват еквивалентни или по-
широкообхватни подобрения, отколкото може да постигне законодателството; 
подчертава, че всяко прибягване до алтернативни методи на регулиране, трябва 
да се извършва съобразно междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество; изтъква, че Комисията трябва да да определи условията и 
ограниченията, които страните трябва да спазват при използването на такива 
методи, и че при всички случаи последните следва да се използват под 
наблюдение от страна на Комисията и без да се накърнява правото на 
Европейския парламент да възрази срещу на тяхното използване;

Or. it
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Изменение, внесено от Giuseppe Gargani

Изменение 5
Параграф 12

12. призовава Комисията да положи всички усилия, за да гарантира, че 
насърчаваният на европейско равнище процес на опростяване на регулирането 
и цялостно подобряване на неговото качество няма да бъде възпрепятстван 
на национално равнище от вътрешни правила или технически бариери; 
призовава Комисията да направлява и следи този процес и на национално 
равнище, например като служи за център за събиране и разпространяване на 
най-добрите практики, разработени в Европейския съюз и в държавите-членки, 
включително по сигнал на заинтересованите;

Or. it

Изменение, внесено от Gary Titley

Изменение 6
Параграф 12а (нов)

12а. подчертава, че редовното и задълбочено оценяване на въздействието играе 
ключова роля в процеса на опростяване и че подобни оценки следва да се 
вземат предвид от страна на Съвета и Парламента, когато се внасят 
изменения към дадено предложение в хода на законодателния процес;

Or. en


