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Mietintöluonnos
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Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä
(C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))
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Tarkistus 1
Monica Frassoni

Päätösehdotus
13 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

13. kehottaa komissiota ottamaan 
asiakirjojen lähettämisen yhteydessä 
huomioon myös Euroopan parlamentin 
vaalit; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
József Szájer

Päätösehdotus
E kohta

Päätösehdotus Tarkistus

E. katsoo, että sopimus on käytännössä 
erittäin merkittävä paitsi uuden, valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn niin myös 
kaikkien komitologiamenettelyjen 
kannalta,

E. katsoo, että sopimus on käytännössä 
erittäin merkittävä paitsi uuden, valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn niin myös 
kaikkien komitologiamenettelyjen 
kannalta; ottaa huomioon, että sopimus 
saattaa tulevaisuudessa muodostua 
ennakkotapaukseksi vastaaviin 
tavoitteisiin pyrkiville toimielinten välisille 
sopimuksille,

Or. hu

Tarkistus 3
József Szájer

Päätösehdotus
E a kohta (uusi)
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Päätösehdotus Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että sopimusta 
sovelletaan lyhyen siirtymävaiheen 
aikana, mutta tämä siirtymävaihe voi 
osoittautua erittäin opettavaiseksi; ottaa 
huomioon, että sen tarkoituksena on 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen varmistaa, että kaikki 
komitologiamenettelyt kolmen 
toimielimen välillä toimivat 
moitteettomasti;

Or. hu

Tarkistus 4
József Szájer

Päätösehdotus
9 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

9. toteaa, että uuden rekisterin tehokas 
toiminta on uuden sopimuksen täyden ja 
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta 
ratkaiseva elementti, ja odottaa siksi 
innokkaasti sen toteuttamista käytännössä;

9. toteaa, että uuden rekisterin tehokas 
toiminta on uuden sopimuksen täyden ja 
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta 
ratkaiseva elementti, ja odottaa siksi 
innokkaasti sen toteuttamista käytännössä;
suosittelee, että parlamentti ja komissio 
tarkastelevat asiaa uudelleen uuden 
rekisterin siirtymäkauden jälkeen ja 
korjaavat kaikki mahdollisesti ilmenneet 
käytännön ongelmat ja viat; suosittelee, 
että alkuvaiheessa parlamentti hankkii 
asianomaisilta tahoilta tietoa rekisterin 
toiminnasta; 

Or. hu
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Tarkistus 5
József Szájer

Päätösehdotus
16 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

16. hyväksyy sopimuksen tekemisen ja 
odottaa, että se pannaan hyväksymisen 
jälkeen viipymättä täysin täytäntöön;

16. hyväksyy sopimuksen tekemisen ja 
otaksuu, että se pannaan hyväksymisen 
jälkeen viipymättä täysin täytäntöön;

Or. hu
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