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Grozījums Nr. 1
Monica Frassoni

Lēmuma priekšlikums
13. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju saistībā ar dokumentu 
nosūtīšanu ņemt vērā arī Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas;

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
József Szájer

Lēmuma priekšlikums
E apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

E. tā kā nolīgumam ir ļoti liela praktiska 
nozīme ne tikai attiecībā uz jauno 
regulatīvo kontroles procedūru, bet arī uz 
visām komitoloģijas procedūrām,

E. tā kā nolīgumam ir ļoti liela praktiska 
nozīme ne tikai attiecībā uz jauno 
regulatīvo kontroles procedūru, bet arī uz 
visām komitoloģijas procedūrām; tā kā šis 
nolīgums var kļūt par precedentu 
turpmākiem iestāžu nolīgumiem, kam ir 
līdzīgi mērķi,

Or. hu

Grozījums Nr. 3
József Szájer

Lēmuma priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā ar nolīgumu paredz īsu pārejas 
laiku, kas tomēr varētu būt ļoti pamācošs, 
un tā kā nolīgumu slēdz, lai pēc tam, kad 
būs stājies spēkā Lisabonas līgums, 
pienācīgi darbotos visas komitoloģijas 
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procedūras, ko trīs iestādes īsteno;

Or. hu

Grozījums Nr. 4
József Szájer

Lēmuma priekšlikums
9. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka jaunā reģistra efektīvai 
darbībai būs izšķiroša nozīme, lai pilnībā 
un pietiekami īstenotu jauno nolīgumu, un 
tāpēc ar nepacietību gaida, kad jaunais 
reģistrs būs izmantojams praksē;

9. norāda, ka jaunā reģistra efektīvai 
darbībai būs izšķiroša nozīme, lai pilnībā 
un pietiekami īstenotu jauno nolīgumu, un 
tāpēc ar nepacietību gaida, kad jaunais 
reģistrs būs izmantojams praksē; iesaka 
Parlamentam un Komisijai pēc pārejas 
laika kopīgi pārskatīt jauno reģistru un 
novērst jebkuras iespējamās praktiskās 
grūtības un kļūmes; iesaka 
ieinteresētajām personām sākumposmā 
sniegt Parlamentam informāciju par 
reģistra darbību;

Or. hu

Grozījums Nr. 5
József Szájer

Lēmuma priekšlikums
16. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

16. piekrīt slēgt nolīgumu un sagaida, ka 
pēc apstiprināšanas tas nekavējoties tiks 
pilnībā īstenots;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. hu
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