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Muudatusettepanek 1
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et volituste delegeerimisega 
komisjonile kaasnevad märkimisväärsed 
poliitilised ja strateegilised küsimused;
juhib seoses mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevate 
seadusandlike ettepanekutega tähelepanu 
sellele, et juhul kui neid ei ole alusaktis, 
tuleb „eesmärgid ja prioriteedid, 
rahaeraldised (...) vastu võtta delegeeritud 
õigusaktidega”;

2. kritiseerib tõsiasja, et volituste 
delegeerimisega komisjonile kaasnevad 
märkimisväärsed poliitilised ja 
strateegilised küsimused; rõhutab, et 
seejuures on oluline Euroopa Parlamendi 
komisjonide ühtne lähenemisviis; juhib 
seoses mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevate seadusandlike ettepanekutega 
tähelepanu sellele, et juhul kui neid ei ole 
alusaktis, tuleb „eesmärgid ja prioriteedid, 
rahaeraldised (...) vastu võtta delegeeritud 
õigusaktidega”;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kritiseerib nõukogu ja komisjoni selle 
pärast, et need püüavad seadusandlikes 
ettepanekutes järjekindlalt vältida 
delegeeritud õigusakte; palub nendel 
institutsioonidel järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 290 ja 291, sest 
delegeeritud õigusaktid on oma olemuselt 
rakendusaktidest erinevad; tuletab meelde, 
et tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas on 
parlament talle antud eelisõiguste kaitseks 
Euroopa Liidu Kohtus vaidlustanud 
EURESi otsuse kehtivuse;

3. kritiseerib nõukogu ja komisjoni selle 
pärast, et need püüavad seadusandlikes 
ettepanekutes järjekindlalt vältida 
delegeeritud õigusakte; palub nendel 
institutsioonidel järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 290 ja 291, sest 
delegeeritud õigusaktid on oma olemuselt 
rakendusaktidest erinevad;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Csaba Őry

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kritiseerib nõukogu ja komisjoni selle 
pärast, et need püüavad seadusandlikes 
ettepanekutes järjekindlalt vältida 
delegeeritud õigusakte; palub nendel 
institutsioonidel järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 290 ja 291, sest 
delegeeritud õigusaktid on oma olemuselt 
rakendusaktidest erinevad; tuletab meelde, 
et tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas on 
parlament talle antud eelisõiguste kaitseks 
Euroopa Liidu Kohtus vaidlustanud 
EURESi otsuse kehtivuse;

3. palub nõukogul ja komisjonil järgida 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 
290 ja 291, sest delegeeritud õigusaktid on 
oma olemuselt rakendusaktidest erinevad;
tuletab meelde, et tööhõive- ja 
sotsiaalvaldkonnas on parlament talle 
antud eelisõiguste kaitseks Euroopa Liidu 
Kohtus vaidlustanud EURESi otsuse 
kehtivuse;

Or. hu

Muudatusettepanek 4
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kritiseerib nõukogu ja komisjoni selle 
pärast, et need püüavad seadusandlikes 
ettepanekutes järjekindlalt vältida 
delegeeritud õigusakte; palub nendel 
institutsioonidel järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 290 ja 291, sest 
delegeeritud õigusaktid on oma olemuselt 
rakendusaktidest erinevad; tuletab meelde, 
et tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas on 
parlament talle antud eelisõiguste kaitseks 
Euroopa Liidu Kohtus vaidlustanud 
EURESi otsuse kehtivuse;

3. kritiseerib nõukogu ja komisjoni selle 
pärast, et need püüavad seadusandlikes 
ettepanekutes eelistada delegeeritud 
õigusaktidele järjekindlalt
rakendamisvolitusi; palub nendel 
institutsioonidel järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 290 ja 291, sest 
delegeeritud õigusaktid on oma olemuselt 
rakendusaktidest erinevad; tuletab meelde, 
et tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas on 
parlament talle antud eelisõiguste kaitseks 
Euroopa Liidu Kohtus vaidlustanud 
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EURESi otsuse kehtivuse;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et tööhõive- ja 
sotsiaalvaldkonnas on parlament talle 
antud eelisõiguste kaitseks vaidlustanud 
Euroopa Liidu Kohtus EURESi otsuse2

kehtivuse põhjendusel, et komisjon ei ole 
pidanud kinni Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklist 291 tulenevast 
piirangust;
__________________
2 ELT L 328, 28.11.2012, lk 21; Komisjoni 
26. novembri 2012. aasta rakendusotsus, 
millega rakendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 
492/2011 seoses vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahendusega ning EURESi 
taasloomisega.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
üritama piirata nii Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohast 
õigusaktide delegeerimist kui ka Euroopa 
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Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohast 
rakendamisvolituste andmist 
miinimumini;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Csaba Őry

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et parlamendi käes on 
otsustusõigus selle üle, milliseid 
põhiõigusaktide vähemolulisi sätteid 
volituste delegeerimise kaudu käsitlema 
asutakse; tunnistab, et parlament peab 
volitusi delegeerima ettevaatlikult, 
arvestades vajadust kaitsta talle antud 
eelisõigusi ja tagada ELi 
õigusloomeprotsessi läbipaistvus;

4. rõhutab, et parlamendi käes on 
otsustusõigus selle üle, milliseid 
põhiõigusaktide vähemolulisi sätteid 
volituste delegeerimise kaudu käsitleda 
võidakse ja milliseid mitte; tunnistab, et 
parlament peab volitusi delegeerima 
ettevaatlikult, arvestades vajadust kaitsta 
talle antud eelisõigusi ja tagada ELi 
õigusloomeprotsessi läbipaistvus;

Or. hu

Muudatusettepanek 8
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et seoses vana 
komiteemenetluse seisundi muutmisega 
peaksid varem kontrolliga 
regulatiivmenetluse alla kuulunud 
meetmetest saama pigem delegeeritud 
õigusaktid kui rakendusaktid; nõuab 
tungivalt, et komisjon kiirendaks 
vastavusseviimist;

5. on seisukohal, et seoses vana 
komiteemenetluse seisundi muutmisega 
peaksid varem kontrolliga 
regulatiivmenetluse alla kuulunud 
meetmetest saama põhimõtteliselt
delegeeritud õigusaktid; nõuab tungivalt, et 
komisjon kiirendaks vastavusseviimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et komisjon teavitaks 
põhiõigusakti raportööri eeltöödest juba 
delegeeritud õigusakti ettevalmistamise 
etapis.

Or. de


