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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne ir Giuseppe Gargani

Pakeitimas 1
2a dalis (nauja)

2a. siūlo Parlamentui, Komisijai ir Tarybai sudaryti tarpinstitucinį susitarimą dėl  
spartesnio darbo metodo siekiant supaprastinti visą priemonių sistemą, kaip tai buvo 
padaryta siekiant kodifikuoti Bendrijos teisyną1;

Or. de

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 2
6 dalis

6. be to, ragina Komisiją, kol neįmanoma teksto išdėstyti nauja redakcija, turėti omenyje, 
kad atitinkamos teisėkūros srities kodifikavimas per šešis mėnesius turėtų tapti įprasta 
teisėkūros technika; remdamasis minėtu tarpinstituciniu susitarimu, mano, kad 
Parlamentas kartu su Taryba ir Komisija, užtikrindami būtiną atitinkamų 

  
1 1994 m. gruod˛io 20 d. tarpinstitucinis susitarimas dėl spartesnio darbo metodo siekiant oficialiai kodifikuoti 
teisės aktų tekstus, OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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suinteresuotų šalių dalyvavimą, galėtų sukurti specialias ad hoc struktūras, kurių 
vienintelis tikslas būtų paprastinimo skatinimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 3
8 dalis

8. pataria Komisijai į teisėkūros pasiūlymus neįtraukti paties pasiūlymo santraukos, 
tačiau tai netaikoma konstatuojamosioms dalims ir įvadiniams paaiškinimams;
mano, kad iniciatyva gali pasirodyti esanti neproduktyvi ir vietoj to, kad pasiūlymas 
būtų tiesiog geriau suprantamas, jis nebūtų apsunkinamas tekstu, kuris gali turėti 
įtakos jo norminės dalies interpretavimui;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 4
11 dalis

11. dar kartą pabrėžia, kad siekiant Sutartyje numatytų tikslų reikia ir toliau naudoti 
įprastas teisėkūros priemones; mano, kad bendrasis reglamentavimas ir 
savireglamentavimas yra metodai, kuriuos naudojant galima naudingai papildyti arba 
pakeisti teisėkūros priemones, ir kurie yra tokie pat naudingi arba dar naudingesni nei 
teisėkūros priemonės; pabrėžia, kad koks nors kitas reguliavimo būdas turi būti 
naudojamas laikantis tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros; primena, kad 
Komisija turi nustatyti sąlygas ir ribas, kurių turi laikytis šia praktika užsiimančios 
šalys, ir kad bet kuriuo atveju, jeigu Komisijai prižiūrint įmanoma jomis pasinaudoti, 
tai turi vykti nepažeidžiant Parlamento teisės nepritarti jų naudojimui; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 5
12 dalis

12. ragina Komisiją daryti viską, kad Europoje išpopuliarintam (išbraukta) procesui, kurį 
vykdant siekiama supaprastinti reglamentavimą ir iš esmės pagerinti jo kokybę, 
netrukdytų nacionalinės vidaus taisyklės arba neiškiltų techninių kliūčių;  prašo 
Komisijos taip pat vadovauti nacionaliniu lygmeniu vykstančiam procesui bei jį 
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prižiūrėti, pvz., rinkti ir skleisti Sąjungos viduje ir valstybėse narėse išplėtotą 
pažangiąją patirtį, ypač atsižvelgiant į suinteresuotų veikėjų pastabas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Gary Titley

Pakeitimas 6
12a dalis (nauja)

12a. pabrėžia, kad nuolatinis ir išsamus poveikio vertinimas itin svarbus įgyvendinant 
supaprastinimo procesą ir kad Taryba ir Parlamentas turėtų atsižvelgti į 
minėtuosius poveikio vertinimus tais atvejais, kai teisėkūros proceso metu 
pateikiami pasiūlymo pakeitimai;  

Or. en


