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Poprawka 1
Monica Frassoni

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

13. wzywa także Komisję, żeby w 
odniesieniu do przekazywania 
dokumentów wzięła pod uwagę wybory do 
Parlamentu Europejskiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 2
József Szájer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt E preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

E. mając na uwadze, że porozumienie ma 
duże znaczenie praktyczne nie tylko dla 
nowej procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, lecz dla wszystkich procedur 
komitologii,

E. mając na uwadze, że porozumienie ma 
duże znaczenie praktyczne nie tylko dla 
nowej procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, lecz dla wszystkich procedur 
komitologii; mając na uwadze, że 
porozumienie może stworzyć precedens 
dla przyszłych porozumień 
międzyinstytucjonalnych o podobnych 
celach;

Or. hu

Poprawka 3
József Szájer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt E a preambuły (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że porozumienie 
ma zastosowanie do okresu przejściowego, 
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lecz że ten okres przejściowy może być 
bardzo pouczający; mając na uwadze, że 
celem porozumienia jest zapewnienie, po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
zadowalającego funkcjonowania 
procedury komitologii pomiędzy trzema 
instytucjami;

Or. hu

Poprawka 4
József Szájer

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 9

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

9. podkreśla, że skuteczne funkcjonowanie 
nowego rejestru będzie czynnikiem 
decydującym dla pełnego i zadowalającego 
wdrożenia nowego porozumienia, i z tego 
względu z przejęciem oczekuje na jego 
realizację w praktyce;

9. podkreśla, że skuteczne funkcjonowanie 
nowego rejestru będzie czynnikiem 
decydującym dla pełnego i zadowalającego 
wdrożenia nowego porozumienia, i z tego 
względu z przejęciem oczekuje na jego 
realizację w praktyce; zaleca, aby po 
okresie przejściowym Parlament i Komisja 
dokonały przeglądu nowego rejestru oraz 
skorygowały wszelkie mogące pojawić się 
praktyczne trudności i błędy; zaleca, by 
w początkowym okresie Parlament 
otrzymywał od odnośnych stron 
informacje dotyczące funkcjonowania 
rejestru; 

Or. hu

Poprawka 5
József Szájer

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 16

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

16. akceptuje zawarcie porozumienia i 
oczekuje, że niezwłocznie po 

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.
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zatwierdzeniu zostanie w pełni wdrożone;

Or. hu
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