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Ændringsforslag 1
Monica Frassoni

Forslag til beslutning
Artikel 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer til, at Kommissionen ved 
fremsendelsen af dokumenter også tager 
hensyn til valg til Europa-Parlamentet;.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
József Szájer

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at aftalen er af stor 
praktisk betydning ikke blot for den nye 
forskriftsprocedure med kontrol, men for 
alle komitologiprocedurer,

E. der henviser til, at aftalen er af stor
praktisk betydning ikke blot for den nye 
forskriftsprocedure med kontrol, men for 
alle komitologiprocedurer; der henviser til, 
at aftalen kan skabe præcedens for 
fremtidige interinstitutionelle aftaler med 
lignende sigte;

Or. hu

Ændringsforslag 3
József Szájer

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at aftalen kun finder 
anvendelse under en kort 
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overgangsperiode, men at denne 
overgangsperiode kan vise sig at blive 
meget lærerig, og der ligeledes henviser 
til, at formålet er at sikre, at samtlige 
komitologiprocedurer mellem de tre 
institutioner fungerer tilfredsstillende 
efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse;

Or. hu

Ændringsforslag 4
József Szájer

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. påpeger, at et effektivt nyt register vil 
være af afgørende betydning for en 
fuldstændig og tilfredsstillende 
gennemførelse af den nye aftale og ser 
derfor med forventning frem til, at det 
bringes i anvendelse;

9. påpeger, at et effektivt nyt register vil 
være af afgørende betydning for en 
fuldstændig og tilfredsstillende 
gennemførelse af den nye aftale og ser 
derfor med forventning frem til, at det 
bringes i anvendelse; der henstiller, at 
Parlamentet og Kommissionen efter   
overgangsperioden foretager en
evaluering af det nye register og løser alle 
praktiske vanskeligheder eller problemer, 
som måtte opstå; der henstiller, at 
Parlamentet indhenter oplysninger om, 
hvordan registret fungerer, fra de berørte 
parter under begyndelsesfasen;

Or. hu

Ændringsforslag 5
József Szájer

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. godkender indgåelsen af aftalen, og ser 
frem til, at aftalen implementeres fuldt ud 

16. godkender indgåelsen af aftalen, og 
forventer, at aftalen implementeres fuldt 
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straks efter dens godkendelse ud straks efter dens godkendelse;

Or. hu
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