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Jelentéstervezet (PE 388.366v02-00)
Giuseppe Gargani
Az elért eredményekről szóló első jelentés a szabályozási környezet egyszerűsítésére 
vonatkozó stratégiáról
(2007/2096(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne és Giuseppe Gargani 

Módosítás: 1
2a. bekezdés (új)

2a. ajánlja, hogy a Parlament, a Bizottság és a Tanács – éppen úgy, ahogyan azt a
közösségi vívmányok1 kodifikálásának céljából is tették – kössön egy, az 
egyszerűsítési intézkedések egészére vonatkozó, felgyorsított munkamódszerről szóló, 
intézményközi megállapodást;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani 

Módosítás: 2
6. bekezdés

6. felhívja ezenkívül a Bizottságot arra is, hogy – ha az átdolgozás nem lehetséges – ne 

  
1 A jogalkotási szövegek hivatalos kodifikálásának érdekében elfogadott gyorsított munkamódszerekről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi megállapodás (HL C 102., 1996.4.4., 2.o.)



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

Külső fordítás

HU

feledkezzék meg arról, hogy az érintett jogi területen a kodifikációnak hat hónapon 
belül rendes jogalkotási technikaként kell megjelennie; véleménye szerint – a 
hivatkozott intézményközi megállapodással összhangban – a Tanáccsal és a 
Bizottsággal közösen, valamint az érintett felek szükséges részvételének előírásával 
külön ad hoc szervek is létrehozhatók, azzal az egyetlen feladattal, hogy előmozdítsák 
az egyszerűsítést;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani 

Módosítás: 3
8. bekezdés

8. nem javasolja, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatait a javaslat összefoglalásával is 
kiegészítse, a preambulumbekezdések és a bevezető jelentések alkalmazásának 
sérelme nélkül; ugyanis véleménye szerint ez a kezdeményezés kontraproduktívnak is 
bizonyulhat, s a szöveg ahelyett, hogy könnyebbé tenné a javaslat megértését, inkább 
csak bonyolítaná azt, mivel befolyásolná a tulajdonképpeni normatív rész 
értelmezését;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani 

Módosítás: 4
11. bekezdés

11. hangsúlyozza, hogy továbbra is a hagyományos jogalkotási eszközök kell, hogy 
legyenek a Szerződésekben meghatározott politikai célok elérésének normális 
eszközei; véleménye szerint az együttszabályozás és az önszabályozás olyan 
módszerek, amelyekkel lehetséges a jogalkotási intézkedések megfelelő integrálása
vagy felváltása, ha ugyanolyan vagy szélesebb körű javulást hoznak magukkal, mint 
amely a jogalkotással elérhető; hangsúlyozza, hogy a szabályozás bármely alternatív 
módszere használatának összhangban kell lennie a jogalkotás minőségének javításáról 
szóló intézményközi megállapodással; emlékeztet arra, hogy Bizottságnak kell 
megállapítania azokat a feltételeket és korlátokat, melyeket a fenti gyakorlatok 
használata során a feleknek be kell tartaniuk, és ezeket minden esetben a Bizottság 
felügyelete alatt, és a Parlament ezek alkalmazásának megakadályozására vonatkozó 
jogának sérelme nélkül kell alkalmazni;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani 

Módosítás: 5
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy 
az európai szinten meghirdetett (törlés), a szabályozás egyszerűsítésére és 
általánosságban minőségének javítására irányuló folyamatot nemzeti szinten ne 
veszélyeztessék a belső normák vagy technikai jellegű akadályok; kéri, hogy a 
folyamatot nemzeti szinten is irányítsa és kövesse figyelemmel, például azzal, hogy 
vállalja fel az Unióban és a tagállamokban kifejlesztett bevált gyakorlatok 
összegyűjtésével és terjesztésével foglalkozó központ szerepét is, és – nem 
utolsósorban – az érdekeltektől érkező jelzésekre történő reagálással;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Gary Titley

Módosítás: 6
12a. bekezdés (új)

12a. hangsúlyozza, hogy a rendszeres és alapos hatásvizsgálatok kulcsfontosságú 
szerepet játszanak az egyszerűsítési folyamatban, valamint hogy az ilyen 
vizsgálatokat a Tanácsnak és a Parlamentnek a jogalkotási folyamat során egy 
javaslathoz előterjesztett módosítások megtételekor kell mérlegelnie;

Or. en
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