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Amendamentul 1
Monica Frassoni

Propunere de decizie
Punctul 13

Propunere de decizie Amendamentul

13. solicită Comisiei, de asemenea, să ia 
în considerare perioadele alegerilor 
pentru Parlamentul European, atunci 
când transmite documentele sale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
József Szájer

Propunere de decizie
Considerentul E

Propunere de decizie Amendamentul

E. întrucât acordul prezintă o importanță 
practică deosebită nu doar pentru noua 
procedură de reglementare cu control, ci 
pentru toate procedurile de comitologie,

E. întrucât acordul prezintă o importanță 
practică deosebită nu doar pentru noua 
procedură de reglementare cu control, ci 
pentru toate procedurile de comitologie; 
întrucât acordul poate constitui un 
precedent pentru viitoare acorduri 
interinstituţionale cu obiective similare;

Or. hu

Amendamentul 3
József Szájer

Propunere de decizie
Considerentul Ea (nou)

Propunere de decizie Amendamentul

Ea. întrucât acordul se aplică pentru o 
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scurtă perioadă de tranziţie, această 
perioadă putând fi însă foarte instructivă, 
şi întrucât scopul său este acela de a 
garanta că, după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, orice 
procedură de comitologie între cele trei 
instituţii funcţionează în mod 
corespunzător;

Or. hu

Amendamentul 4
József Szájer

Propunere de decizie
Punctul 9

Propunere de decizie Amendamentul

9. subliniază că funcționarea eficace a 
noului registru va fi elementul decisiv 
pentru aplicarea integrală și satisfăcătoare a 
noului acord și, prin urmare, așteaptă cu 
interes lansarea sa; 

9. subliniază că funcționarea eficace a 
noului registru va fi elementul decisiv 
pentru aplicarea integrală și satisfăcătoare a 
noului acord și, prin urmare, așteaptă cu 
interes lansarea sa; recomandă ca 
Parlamentul şi Comisia să realizeze, după 
încheierea perioadei de tranziţie, o 
revizuire a noului registru şi să remedieze 
toate dificultăţile şi deficienţele practice 
care pot apărea; recomandă ca 
Parlamentul să obţină din partea părţilor 
implicate informaţii referitoare la modul 
de funcţionare a registrului, în timpul 
perioadei iniţiale;

Or. hu

Amendamentul 5
József Szájer

Propunere de decizie
Punctul 16

Propunere de decizie Amendamentul

16. aprobă încheierea acordului și așteaptă 16. aprobă încheierea acordului și așteaptă
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cu interes aplicarea sa integrală fără 
întârziere, în urma aprobării;

aplicarea sa integrală fără întârziere, în 
urma aprobării;

Or. hu
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