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Ändringsförslag 1
Monica Frassoni

Förslag till beslut
Punkt 13

Förslag till beslut Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar också 
kommissionen att beakta Europavalen i 
samband med översändandet av 
dokument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
József Szájer

Förslag till beslut
Skäl E

Förslag till beslut Ändringsförslag

E. Avtalet är av stor praktisk betydelse, 
inte bara i relation till det nya 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
utan för alla förfaranden inom 
kommittésystemet.

E. Avtalet är av stor praktisk betydelse, 
inte bara i relation till det nya 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
utan för alla förfaranden inom 
kommittésystemet. Avtalet kan bli 
prejudicerande för framtida 
interinstitutionella avtal med liknande 
mål.

Or. hu

Ändringsförslag 3
József Szájer

Förslag till beslut
Skäl Ea (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Ea. Avtalet gäller under en kort 
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övergångsperiod, men denna 
övergångsperiod skulle kunna vara 
mycket lärorik. Syftet med avtalet är att se 
till att varje kommittéförfarande mellan 
de tre institutionerna fungerar 
tillfredsställande efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande.

Or. hu

Ändringsförslag 4
József Szájer

Förslag till beslut
Punkt 9

Förslag till beslut Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påpekar att det nya 
registrets effektiva funktion kommer att bli 
avgörande när det gäller att på ett 
fullständigt och tillfredsställande sätt 
genomföra det nya avtalet och ser därför 
otåligt fram emot dess omsättande i 
praktiken.

9. Europaparlamentet påpekar att det nya 
registrets effektiva funktion kommer att bli 
avgörande när det gäller att på ett 
fullständigt och tillfredsställande sätt 
genomföra det nya avtalet och ser därför 
otåligt fram emot dess omsättande i 
praktiken. Parlamentet och kommissionen 
bör efter övergångsperioden göra en 
översyn av det nya registret och åtgärda 
alla eventuella fel och praktiska problem 
som kan tänkas uppstå. Parlamentet bör 
under den inledande perioden vända sig 
till de berörda parterna för att få 
information om hur registret fungerar.

Or. hu

Ändringsförslag 5
József Szájer

Förslag till beslut
Punkt 16
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Förslag till beslut Ändringsförslag

16. Europaparlamentet godkänner 
ingåendet av avtalet och ser fram emot att 
det genomförs utan dröjsmål efter 
godkännandet.

16. Europaparlamentet godkänner 
ingåendet av avtalet och förväntar sig att 
det genomförs utan dröjsmål efter 
godkännandet.

Or. hu
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