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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne og Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 1
Punkt 2 a (nyt)

2a. opfordrer til, at der for alle forenklingsforanstaltningers vedkommende såvel som 
kodificeringsforanstaltninger af de lovgivningsmæssige rammer1 indgås en 
interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet om en 
hurtig arbejdsmetode;

Or. de

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 2
Punkt 6

6. opfordrer endvidere Kommissionen til, når en omarbejdning ikke er mulig, at have i 
mente, at kodificering af et bestemt lovgivningsområde efter en frist på seks måneder 
skal være den almindelige lovgivningsteknik; er i henhold til den nævnte 

  
1 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af 
lovtekster (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.).



PE 388.734v01-00 2/3 AM\667708DA.doc

DA

interinstitutionelle aftale af den opfattelse, at man sammen med Rådet og 
Kommissionen med en passende inddragelse af de berørte parter kan udvikle ad hoc-
specialstrukturer med det ene formål at fremme forenklingen;

Or. it

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 3
Punkt 8

8. fraråder Kommissionen at lade dens lovforslag omfatte et sammendrag af selve 
forslaget med undtagelse af brug af de indledende henvisninger; er af den opfattelse, 
at initiativet kan vise sig at virke mod hensigten, og at den i stedet for at gøre forslaget 
lettere læseligt gør det mere indviklet med en tekst, som kan påvirke fortolkningen af 
den regelfastsættende del;

Or. it

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 4
Punkt 11

11. bekræfter, at de traditionelle lovgivningsinstrumenter fortsat skal anvendes som 
normalt for at nå de mål, der er fastsat i traktaten; er af den opfattelse, at 
samregulering og selvregulering kan anvendes til at integrere eller erstatte 
lovgivningsforanstaltninger hensigtsmæssigt, da de tilfører forbedringer af samme 
eller større rækkevidde end de forbedringer, man kan opnå med lovgivning; 
understreger, at en hvilken som helst anden reguleringsmetode skal anvendes i 
henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning; minder om, at 
Kommissionen skal fastlægge de betingelser og grænser, parterne skal overholde 
under anvendelsen af disse metoder, og hvis det er muligt, skal det ske under 
Kommissionens kontrol, men med forbehold af Parlamentets ret til at modsætte sig 
anvendelsen af dem;

Or. it

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 5
Punkt 12

12. opfordrer Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i dens magt, for at den 
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forenklingsproces, og generelt den proces til forbedring af lovgivningens kvalitet, der 
foregår i EU, ikke sættes på spil nationalt med nationale standarder eller hindringer af 
teknisk art; anmoder den om også at styre og følge denne proces på nationalt niveau, 
f.eks. ved at koordinere og udbrede regler for god praksis, som er udarbejdet i EU og i 
medlemsstaterne, også efter anbefaling fra de berørte parter;

Or. it

Ændringsforslag af Gary Titley

Ændringsforslag 6
Punkt 12 a (nyt)

12a. understreger, at en regelmæssig og grundig konsekvensanalyse spiller en vigtig rolle 
i forenklingsprocessen, og at sådanne analyser bør tages med i betragtning af Rådet 
og Parlamentet, når der fremsættes ændringsforslag til et forslag under 
lovgivningsproceduren;

Or. en


