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Predlog spremembe 1
Monica Frassoni

Predlog sklepa
Člen 13

Predlog sklepa Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj pri vprašanju 
posredovanja dokumentov upošteva tudi 
volitve v Evropski parlament.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
József Szájer

Predlog sklepa
Uvodna izjava E

Predlog sklepa Predlog spremembe

E. ker je sporazum velikega praktičnega 
pomena ne le za novi regulativni postopek 
s pregledom, temveč za vse postopke 
komitologije,

E. ker je sporazum velikega praktičnega 
pomena ne le za novi regulativni postopek 
s pregledom, temveč za vse postopke 
komitologije; ker sporazum lahko 
predstavlja precedens za prihodnje 
medinstitucionalne sporazume s 
podobnimi cilji;

Or. hu

Predlog spremembe 3
József Szájer

Predlog sklepa
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ea. ker se sporazum uporablja za kratko 
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prehodno obdobje, vendar bi bilo to 
prehodno obdobje lahko zelo poučno, in 
ker  je cilj sporazuma zagotoviti, da bo po 
začetku veljavnosti lizbonske pogodbe 
vsak postopek komitologije med tremi 
institucijami potekal zadovoljivo;

Or. hu

Predlog spremembe 4
József Szájer

Predlog sklepa
Odstavek 9

Predlog sklepa Predlog spremembe

9. poudarja, da bo uspešno delovanje 
novega registra ključnega pomena za 
zadovoljivo izvajanje novega sporazuma v 
celoti, in se zato veseli začetka njegovega 
delovanja;

9. poudarja, da bo uspešno delovanje 
novega registra ključnega pomena za 
zadovoljivo izvajanje novega sporazuma v 
celoti, in se zato veseli začetka njegovega 
delovanja; priporoča, da Parlament in 
Komisija po prehodnem obdobju 
pregledata novi register in odpravita 
praktične težave in napake, ki bi se lahko 
pojavile; priporoča, da Parlament v 
začetnem obdobju od zadevnih strank 
pridobi informacije o delovanju registra;

Or. hu

Predlog spremembe 5
József Szájer

Predlog sklepa
Odstavek 16

Predlog sklepa Predlog spremembe

16. odobrava sklepe sporazuma in 
pričakuje, da se ga bo po njegovem 
sprejetju dosledno in brez zamud izvajalo;

16. (ne zadeva slovenske različice.)

Or. hu



AM\712324SL.doc 5/5 PE402.866v01-00

SL


	712324sl.doc

