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ALTERAÇÕES 1-6

Projecto de relatório (PE 388.366v02-00)
Giuseppe Gargani
Sobre o documento de trabalho da Comissão "Primeiro relatório intercalar sobre a estratégia 
de simplificação do quadro regulador"
(2007/2096(INI))

Proposta de resolução

Alteração apresentada por Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne e Giuseppe Gargani

Alteração 1
N° 2 bis (novo)

2 bis. Encoraja a celebração - para todas as medidas de simplificação, a exemplo do que 
foi feito para a codificação do acervo comunitário1 -, de um acordo 
interinstitucional entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho da União 
Europeia sobre um método de trabalho acelerado; 

Or. de

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 2
N° 6

6. Convida, além disso, a Comissão a ter presente que, quando a reformulação não for 
possível, a codificação do domínio legislativo em causa deveria constituir, no prazo de 

  
1 Acordo interinstitucional de 20 de Dezembro de 1994 sobre um Método de trabalho acelerado tendo em vista 
a codificação oficial dos textos legislativos, JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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seis meses, a técnica legislativa ordinária; considera que, em conformidade com o já 
referido Acordo Interinstitucional, se poderiam criar estruturas especiais ad hoc, 
juntamente com o Conselho e a Comissão, prevendo um envolvimento adequado das 
partes interessadas, com o objectivo de promover a simplificação;

Or. it

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 3
N° 8

8. Dissuade a Comissão de incluir nas suas propostas legislativas uma síntese das 
próprias propostas, exceptuando a utilização de considerandos e relatórios 
introdutórios; considera que a iniciativa pode revelar-se contraproducente e, em vez 
de tornar a proposta mais legível, complicá-la com um texto que pode ter repercussões 
no plano da interpretação da parte propriamente legislativa;

Or. it

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 4
N° 11

11. Reafirma que os instrumentos legislativos tradicionais devem continuar a ser 
normalmente utilizados para alcançar os objectivos definidos no Tratado; considera 
que a co-regulamentação e a auto-regulamentação podem integrar ou substituir 
utilmente as medidas legislativas quando esses métodos tiverem um alcance 
equivalente ou superior ao que a legislação permite realizar; sublinha que o recurso a 
uma modalidade de regulação alternativa deve ser conforme com o Acordo 
Interinstitucional "Legislar Melhor"; recorda que a Comissão tem a obrigação de 
definir as condições e os limites que as partes devem observar no exercício de tais 
práticas e que, de qualquer modo, é possível a elas recorrer sob o controlo da 
Comissão e sem prejuízo do direito do Parlamento Europeu de se opor à sua 
utilização;

Or. it
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Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 5
N° 12

12. Convida a Comissão a empenhar-se a fim de que o processo de simplificação e, de um 
modo geral, de melhoria da qualidade da regulamentação promovido a nível 
europeu não seja comprometido a nível nacional por normas internas ou entraves de 
natureza técnica; solicita à Comissão que oriente e controle esse processo também a 
nível nacional, por exemplo servindo de centro de recolha e de difusão das melhores 
práticas desenvolvidas no interior da União Europeia e dos Estados-Membros, 
também a pedido dos interessados;

Or. it

Alteração apresentada por Gary Titley

Alteração 6
N° 12 bis (novo)

12 bis. Salienta que a realização de avaliações de impacto regulares e exaustivas 
desempenha um papel capital no processo de simplificação e que o Conselho e o 
Parlamento deveriam ter em conta essas avaliações sempre que são apresentadas 
alterações a uma proposta durante o processo legislativo;

Or. en


