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σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ
(C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))
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Τροπολογία 1
Monica Frassoni

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

13. καλεί συνεπώς την Επιτροπή, κατά τη 
διαβίβαση εγγράφων, να λαμβάνει υπόψη 
και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
József Szájer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι η συμφωνία έχει μεγάλη 
πρακτική σημασία όχι μόνο όσον αφορά τη 
νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
αλλά για το σύνολο των διαδικασιών της 
επιτροπολογίας, 

Ε. εκτιμώντας ότι η συμφωνία έχει μεγάλη 
πρακτική σημασία όχι μόνο όσον αφορά τη 
νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
αλλά για το σύνολο των διαδικασιών της 
επιτροπολογίας, εκτιμώντας ότι η 
συμφωνία μπορεί να αποτελέσει 
προηγούμενο για τη θέσπιση διοργανικών 
συμφωνιών με παρόμοιους στόχους στο 
μέλλον;

Or. hu

Τροπολογία 3
József Szájer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι η συμφωνία ισχύει για 
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σύντομη μεταβατική περίοδο, αλλά η 
μεταβατική αυτή περίοδος θα μπορούσε 
να είναι άκρως διδακτική, και ότι ο 
στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, μετά 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, όλες οι διαδικασίες 
επιτροπολογίας μεταξύ των τριών 
οργάνων θα λειτουργούν ικανοποιητικά,

Or. hu

Τροπολογία 4
József Szájer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 9

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
λειτουργία του νέου μητρώου θα 
αποτελέσει το αποφασιστικό στοιχείο 
ενόψει μιας πλήρους και ικανοποιητικής 
εφαρμογής της νέας Συμφωνίας και 
αναμένει συνεπώς την ταχύτερη δυνατή 
υλοποίησή της·

9. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
λειτουργία του νέου μητρώου θα 
αποτελέσει το αποφασιστικό στοιχείο 
ενόψει μιας πλήρους και ικανοποιητικής 
εφαρμογής της νέας Συμφωνίας και 
αναμένει συνεπώς την ταχύτερη δυνατή 
υλοποίησή της· συνιστά στο Κοινοβούλιο 
και στην Επιτροπή να επανεξετάσουν το 
νέο μητρώο, μετά τη μεταβατική περίοδο, 
και να διορθώσουν τυχόν πρακτικές 
λεπτομέρειες και σφάλματα που ενδέχεται 
να προκύψουν· συνιστά στο Κοινοβούλιο 
να ενημερώνεται για τη λειτουργία του 
μητρώου από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά την αρχική περίοδο·

Or. hu

Τροπολογία 5
József Szájer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 16
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

16. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και 
προσδοκά την πλήρη και άμεση εφαρμογή 
της μετά την έγκρισή της·

16. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και 
αναμένει την πλήρη και άμεση εφαρμογή 
της μετά την έγκρισή της·

Or. hu
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