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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne en Giuseppe Gargani

Amendement 1
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. beveelt aan om voor alle vereenvoudigingsmaatregelen, net zoals dat voor de 
codificatie van het communautaire acquis1 is gebeurd, een interinstitutioneel 
akkoord te sluiten tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van de 
Europese Unie over een versnelde werkmethode;

Or. de

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 2
Paragraaf 6

6. verzoekt de Commissie tevens om eraan te denken dat in gevallen waarin herschikking 
niet mogelijk is, in de regel binnen zes maanden moet worden overgegaan tot 
codificatie van het betrokken wetgevingsterrein; is van mening dat er, in 

  
1 Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële 
codificatie van wetteksten (PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2).
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overeenstemming met bovengenoemd interinstitutioneel akkoord, samen met de Raad 
en de Commissie speciale ad hoc structuren zouden kunnen worden opgezet, waarbij 
de betrokken partijen naar behoren worden betrokken, om de vereenvoudiging te 
bevorderen;

Or. it

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 3
Paragraaf 8

8. verzoekt de Commissie met klem om in haar wetgevingsvoorstellen, afgezien van de 
overwegingen en toelichtingen, geen samenvattingen van die voorstellen op te 
nemen; is van oordeel dat een dergelijk initiatief averechts zou kunnen werken, omdat 
daarmee de tekst niet beter leesbaar wordt, maar juist ingewikkelder wordt gemaakt 
als gevolg van de toevoeging van een tekst die gevolgen kan hebben voor de 
interpretatie van de eigenlijke regelgeving;

Or. it

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 4
Paragraaf 11

11. onderstreept andermaal dat de traditionele wetgevingsinstrumenten het gangbare 
middel moeten blijven om de in de Verdragen vastgelegde doelstellingen te bereiken; 
is van mening dat alternatieve methoden van regelgeving, zoals coregulering en 
zelfregulering, een zinvolle aanvulling of vervanging kunnen vormen voor
wetgevingsmaatregelen, voor zover die methoden de resultaten van de wetgeving 
evenwaardig of meer verbeteren; onderstreept dat de toepassing van alternatieve 
methoden van regelgeving in ieder geval in overeenstemming moet zijn met het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"; wijst erop dat de Commissie de 
voorwaarden en grenzen moet bepalen waaraan de partijen bij de toepassing van die 
praktijken gehouden zijn, en dat deze in elk geval alleen dienen te worden gebruikt 
onder toezicht van de Commissie en onverminderd het recht van het Parlement, de 
toepassing ervan af te keuren;

Or. it
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Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 5
Paragraaf 12

12. verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het 
vereenvoudigingsproces - en meer in het algemeen de verbetering van de kwaliteit 
van de regelgeving - op Europees niveau, op nationaal niveau wordt belemmerd door 
nationale rechtsregels of technische obstakels; verzoekt haar dit proces ook op 
nationaal niveau te sturen en te volgen, bijvoorbeeld door als doorgeefluik te fungeren 
voor de beste praktijken die in de Europese Unie en in de lidstaten ontstaan;

Or. it

Amendement ingediend door Gary Titley

Amendement 6
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. wijst erop dat regelmatige en zorgvuldige effectbeoordelingen een cruciale rol 
spelen in het vereenvoudigingsproces en dat de Raad en het Parlement rekening 
moeten houden met deze beoordelingen wanneer zij een voorstel in de loop van het 
wetgevingsproces amenderen;

Or. en


