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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

По-добро законотворчество

1. Оценява продължаването на практиката на Комисията да разглежда прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност от страна на институциите на 
Съюза и националните парламенти като използва отделни „ключови случаи”, което 
прави доклада за по-добро законодателство по-ясен;

2. Обръща внимание на засилената роля на националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон по отношение на контрола върху законодателните 
предложение в светлината на принципите на субсидиарност и пропорционалност и, 
като признава свързаните с това технически проблеми, насърчава националните 
парламенти да са възползват по-добре от новите си права,  като използват 
Конференцията на комисиите по европейски въпроси, COSAC,  като платформа за 
обмен на най-добри практики;

3. Подчертава в този контекст необходимостта, когато представят становища, 
националните парламенти да разграничават доколкото е възможно аспектите на 
субсидиарността и пропорционалността;

4. Призовава за подобряване на базата данни EUR-lex, за да стане тя по-прозрачна и 
удобна за използване от националните парламенти; 

„Интелигентно регулиране”

5. Предлага проучване на възможността за постигане и формализиране на някакво 
общо споразумение между институциите на Съюза и държавите-членки относно 
начина на прилагане на стандартите за „интелигентно регулиране”;

6. Посочва, че изчислената стойност на административните и регулаторни тежести 
следва да бъде представяна в нетно, а не брутно изражение; 

7. Подчертава, че цели за намаляване на административните и регулаторните тежести 
следва да бъдат фиксирани не само до 2012 г., но и за след тази дата;

8. Признава работата, извършена досега от Съвета за оценка на въздействието за 
контролиране на качеството на оценките на въздействието на Комисията; 
подчертава обаче необходимостта този контрол да се провежда напълно независимо 
от Комисията или чрез възлагане на тази функция на външен орган или чрез 
подходяща организация на Съвета за оценка на въздействието; счита, че това няма 
да засегне правото на Комисията на инициатива или собствените му прерогативи, а 
по-скоро ще засили доверието в оценките;

9. Посочва, че времевите ограничения на парламентарната процедура не винаги 
позволяват оценка на въздействието на измененията по същество на предложения 
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на Комисията на етапа на разглеждането им в комисия; припомня обаче, че 
Парламентът и Съветът са се договорили по принцип за провеждане на 
допълнителни оценки на въздействието при всяко включване в законодателния 
процес на нови елементи, засягащи правната или икономическата същност на 
съответния акт; следователно отправя искане за по-добро използване на 
предварителни оценки;

10. Подчертава, че Комисията трябва да разглежда гражданската инициатива, въведена 
с Договора от Лисабон като елемент на демокрацията на участието, не като 
„вторичен продукт” от Договора, а по-скоро като част от концепцията за 
интелигентно регулиране, тъй като тя разкрива нов път пред законодателството;

11. Счита, че транспонирането на директивите на ЕС в правото на държавите-членки 
следва не само да бъде извършвано в срок, но и доколкото е възможно да бъде 
синхронизирано, за да се избегнат ефекти като изкривяване на конкуренцията 
между икономическите субекти, прилагане на по-високи от общностните стандарти 
на национално ниво („gold-plating“) и т.н. 


