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Förslag till resolution

Ändringsförslag från Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne och Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 1
Punkt 2a (ny)

2a. När det gäller förenklingsåtgärder föreslår Europaparlamentet att man, liksom vid 
kodifieringen av gemenskapens regelverk1, sluter ett interinstitutionellt avtal mellan 
parlamentet, kommissionen och rådet om en påskyndad arbetsmetod.

Or. de

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 2
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att uppmärksamma att om en 
omarbetning inte är möjlig bör kodifiering på det aktuella lagstiftningsområdet inom 
en tidsfrist på sex månader vara den sedvanliga lagstiftningsmetoden. Parlamentet 

  
1 Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 om påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av 
texter till rättsakter, EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
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anser att man i enlighet med det interinstitutionella avtal som nämnts ovan kunde 
inrätta särskilda ad hoc-strukturer tillsammans med rådet och kommissionen, och 
samtidigt säkra ett tillräckligt deltagande av alla intressenter, för att främja 
förenkling.

Or. it

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 3
Punkt 8

8. Europaparlamentet avråder kommissionen från att lägga in sammanfattningar i sina 
lagförslag, bortsett från användningen av skäl och inledande hänvisningar. 
Parlamentet anser att sådana initiativ kan visa sig ge motsatt effekt och leda till att 
förståelsen av förslaget försvåras i stället för att förenklas genom en text som riskerar 
att påverka tolkningen av den i egentlig mening normativa delen.

Or. it

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 4
Punkt 11

11. Europaparlamentet upprepar att de traditionella lagstiftningsinstrumenten bör 
användas även i fortsättningen om man skall nå målen i fördraget. Parlamentet anser 
att samreglering och självreglering är de metoder som med framgång kan integrera 
eller ersätta lagstiftningsåtgärderna, eftersom de leder till lika stora eller större 
förbättringar än dem som uppnås genom lagstiftning. Användning av alternativa 
lagstiftningsmetoder, oavsett vilka, bör ske i enlighet med det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning. Parlamentet påpekar att kommissionen måste fastställa 
de villkor och begränsningar som skall gälla för parterna under dessa omständigheter. 
Även om det är möjligt att använda alternativa metoder under kommissionens 
överinseende får detta inte påverka Europaparlamentets rätt att motsätta sig dessa 
metoder.

Or. it
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Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 5
Punkt 12

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att 
förenklingsprocessen, och en allmän förbättring av lagstiftningens kvalitet, på 
EU-nivå inte motverkas på nationell nivå genom nationella bestämmelser eller 
tekniska hinder. Kommissionen uppmanas att leda och övervaka denna process även 
på nationell nivå, till exempel genom att fungera som ett centrum för insamling och 
spridning av bästa metoder som utvecklats inom unionen och medlemsstaterna, även 
utifrån intressenternas synpunkter.

Or. it

Ändringsförslag från Gary Titley

Ändringsförslag 6
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet betonar att regelbundna och grundliga konsekvensanalyser 
spelar en nyckelroll i förenklingsprocessen och att sådana analyser bör övervägas 
av rådet och parlamentet när ändringsförslag görs till ett förslag under 
lagstiftningsprocessen.

Or. en


