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Amendement 1
Monica Frassoni

Ontwerpbesluit
Paragraaf 13

Ontwerpbesluit Amendement

13. verzoekt de Commissie ook rekening te 
houden met de Parlementsverkiezingen 
bij het toezenden van documenten;

schrappen

Or. en

Amendement 2
József Szájer

Ontwerpbesluit
Overweging E

Ontwerpbesluit Amendement

E. overwegende dat het akkoord van groot 
praktisch belang is, niet alleen voor de 
regelgevingsprocedure met toetsing, maar 
voor alle comitologieprocedures,

E. overwegende dat het akkoord van groot 
praktisch belang is, niet alleen voor de 
regelgevingsprocedure met toetsing, maar 
voor alle comitologieprocedures; 
overwegende dat dit akkoord een 
voorbeeld kan zijn voor toekomstige 
interinstitutionele akkoorden met een 
vergelijkbaar doel,

Or. hu

Amendement 3
József Szájer

Ontwerpbesluit
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

E bis. overwegende dat dit akkoord voor 
een korte overgangsperiode geldt, maar 
dat uit deze overgangsperiode lering kan 
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worden getrokken en dat ervoor gezorgd 
moet worden dat na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon alle 
comitologieprocedures tussen de drie 
instellingen bevredigend werken,

Or. hu

Amendement 4
József Szájer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 9

Ontwerpbesluit Amendement

9. wijst erop dat het effectieve functioneren 
van het nieuwe register van 
doorslaggevende betekenis is voor de 
volledige en bevredigende uitvoering van 
het nieuwe akkoord, en dat het derhalve 
halsreikend uitziet naar de ingebruikname 
van het register;

9. wijst erop dat het effectieve functioneren 
van het nieuwe register van 
doorslaggevende betekenis is voor de 
volledige en bevredigende uitvoering van 
het nieuwe akkoord, en dat het derhalve 
halsreikend uitziet naar de ingebruikname 
van het register; pleit ervoor dat het 
Parlement en de Commissie na de 
overgangsperiode van het nieuwe register 
de balans opmaken en eventueel 
optredende praktische problemen en 
tekortkomingen corrigeren; pleit ervoor 
dat het Parlement in de beginperiode door 
de betrokken partijen op de hoogte wordt 
gehouden van het functioneren van het 
register;

Or. hu

Amendement 5
József Szájer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 16

Ontwerpbesluit Amendement

16. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting 16. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting 
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van het akkoord en ziet uit naar de 
volledige uitvoering ervan zodra het is 
goedgekeurd;

van het akkoord en rekent op de volledige 
uitvoering ervan zodra het is goedgekeurd;

Or. hu
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