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10.4.2019 A8-0012/ 001-008

ИЗМЕНЕНИЯ 001-008 
внесени от Комисия по правни въпроси

Доклад
Йожеф Сайер A8-0012/2018
Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи 
използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от ДФЕС

Предложение за регламент (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора от Лисабон се 
въвежда разграничение между 
правомощията, делегирани на 
Комисията за приемане на 
незаконодателни актове от общ 
характер, които допълват или изменят 
определени несъществени елементи на 
законодателен акт (делегирани актове), 
и правомощията, предоставени на 
Комисията за приемане на актове, с 
които се осигуряват единни условия за 
изпълнението на правно обвързващи 
актове на Съюза (актове за изпълнение).

(1) Договорът от Лисабон 
съществено измени правната уредба в 
областта на предоставените от 
страна на законодателя правомощия 
на Комисията , като въведе ясно 
разграничение между правомощията, 
делегирани на Комисията за приемане 
на незаконодателни актове от общ 
характер, които допълват или изменят 
определени несъществени елементи на 
законодателен акт (делегирани актове), 
и правомощията, предоставени на 
Комисията за приемане на актове, с 
които се осигуряват единни условия за 
изпълнението на правно обвързващи 
актове на Съюза (актове за изпълнение).

Изменение 2

Предложение за регламент
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Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Групирането и представянето 
на оправомощавания, които не са 
тясно свързани помежду им в 
рамките на един делегиран акт на 
Комисията възпрепятства 
упражняването на правото на 
контрол на Парламента, тъй като 
той е принуден просто да приеме или 
да отхвърли целия делегиран акт, 
което не му оставя никаква 
възможност да изрази становище по 
всяко правомощие поотделно.

Изменение 3

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1206/2001
Член 19 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 19а, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 19а, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ... [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
за изменение]. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на 
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Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1206/2001
Член 19 б – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 31, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 19а влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от три месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 805/2004
Член 31 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 31, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 31, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ... [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
за изменение]. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
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Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на 
Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 805/2004
Член 31 a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 31, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Посоченият срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 31, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Посоченият срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1393/2007
Член 17 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 19а, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 17, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ... [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
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регламент. за изменение]. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на 
Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1393/2007
Член 17 a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17 влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17 влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.


