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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne şi Giuseppe Gargani 

Amendamentul 1
Punctul 2a (nou)

2a. sugerează că, aşa cum au procedat în vederea codificării acquis-ului comunitar1, 
Parlamentul, Comisia şi Consiliul ar trebui să încheie un acord interinstituţional cu 
privire la metoda de lucru accelerată pentru toate măsurile de simplificare;

Or. de

Amendament depus de Giuseppe Gargani 

Amendamentul 2
Punctul 6

6. invită, printre altele, Comisia să aibă mereu în vedere faptul că, atunci când 
reformarea nu este posibilă, codificarea domeniului legislativ vizat ar trebui să fie, 
într-un interval de şase luni, tehnica legislativă obişnuită; consideră, conform 
acordului interinstituţional menţionat, că Parlamentul, împreună cu Consiliul şi 
Comisia, asigurând implicarea necesară a acelor părţi interesate, ar putea crea

  
1 Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, “Metoda de lucru accelerată în vederea unei codificări 
oficiale a textelor legislative”, JO C 102, 4.4.1996, p. 2.
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structuri specializate, ad hoc, în scopul unic de a promova simplificarea;

Or. it

Amendament depus de Giuseppe Gargani 

Amendamentul 3
Punctul 8

8. atenţionează Comisia să nu includă în propunerile sale legislative un rezumat al 
propunerii înseşi, cu excepţia utilizării considerentelor şi a introducerilor; consideră, 
în acest sens, că iniţiativa se poate dovedi contraproductivă şi că, în loc să facă mai 
uşoară lectura propunerii, ea o complică printr-un text care riscă să aibă efecte în ceea 
ce priveşte interpretarea părţii sale efectiv normative;

Or. it

Amendament depus de Giuseppe Gargani 

Amendamentul 4
Punctul 11

11. reafirmă că instrumentele tradiţionale pentru legiferare trebuie să continue să fie 
normal utilizate pentru atingerea obiectivelor fixate prin tratat; consideră co-
reglementarea şi auto-reglementarea drept metode capabile să integreze sau să 
înlocuiască în mod util măsurile legislative, de vreme ce aduc ameliorări de grad egal 
sau superior celor pe care legislaţia le poate permite; subliniază că recursul la un alt 
mod de reglementare, oricare ar fi acesta, trebuie să se producă în condiţiile respectării 
acordului interinstituţional pentru „O mai bună legiferare”; aminteşte obligaţia 
Comisiei de a defini condiţiile şi limitele pe care părţile trebuie să le respecte în 
utilizarea acestor metode şi că, oricum, posibilitatea de a recurge la ele sub controlul 
Comisiei nu trebuie să prejudicieze dreptul Parlamentului European de a se opune 
utilizării acestora;

Or. it

Amendament depus de Giuseppe Gargani 

Amendamentul 5
Punctul 12

12. invită Comisia să facă tot posibilul pentru ca (text eliminat) procesul, care este
promovat la nivel european în vederea simplificării şi, în general, a îmbunătăţirii 
calităţii acesteia, să nu fie compromis la nivel naţional prin norme interne sau 
obstacole de natură tehnică; solicită Comisiei să dirijeze şi să urmărească acest proces 
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şi la nivel naţional, funcţionând, spre exemplu, ca un centru de colectare şi de difuzare 
a bunelor practici dezvoltate în cadrul Uniunii şi al statelor membre, îndeosebi la 
indicaţiile părţilor interesate;

Or. it

Amendament depus de Gary Titley

Amendamentul 6
Punctul 12a (nou)

12a. subliniază că evaluările de impact realizate cu regularitate şi în mod aprofundat 
joacă un rol esenţial în procesul de simplificare şi că astfel de evaluări trebuie luate 
în considerare de către Consiliu şi Parlament la prezentarea amendamentelor la o 
propunere pe parcursul procesului legislativ;

Or. en


