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Pakeitimas 1
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad teisėkūros įgaliojimų 
delegavimas Komisijai apima svarbius 
politinius ir strateginius klausimus; kalbant 
apie DFP teisės aktų pasiūlymus, pažymi, 
kad kai neįtraukti į pagrindinį teisės aktą, 
aspektai, tokie kaip tikslai ir prioritetai, 
finansiniai asignavimai plačiąja prasme 
turėtų būti tvirtinami priimant 
deleguotuosius aktus1;

2. neigiamai vertina tai, kad teisėkūros 
įgaliojimų delegavimas Komisijai apima 
svarbius politinius ir strateginius 
klausimus; pabrėžia, kad šiuo klausimu 
svarbus Europos Parlamento komitetų 
veiksmų nuoseklumas; kalbant apie DFP 
teisės aktų pasiūlymus, pažymi, kad kai 
neįtraukti į pagrindinį teisės aktą, aspektai, 
tokie kaip tikslai ir prioritetai, finansiniai 
asignavimai plačiąja prasme turėtų būti 
tvirtinami priimant deleguotuosius aktus1;

Or. de

Pakeitimas 2
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. kritikuoja Tarybą ir Komisiją dėl 
nuolatinių bandymų išvengti deleguotųjų 
aktų pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų; ragina šias 
institucijas atsižvelgti į SESV 290 ir 291
straipsnius, susijusius su skirtingu 
deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų 
pobūdžiu; primena, kad užimtumo ir 
socialinių reikalų srityje Parlamentas 
kreipėsi dėl EURES sprendimo2 galiojimo 
į Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas;

3. kritikuoja Tarybą ir Komisiją dėl 
nuolatinių bandymų išvengti deleguotųjų 
aktų pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų; ragina šias 
institucijas atsižvelgti į SESV 290 ir 291 
straipsnius, susijusius su skirtingu 
deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų
pobūdžiu;

Or. en
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Pakeitimas 3
Csaba Őry

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. kritikuoja Tarybą ir Komisiją dėl 
nuolatinių bandymų išvengti deleguotųjų 
aktų pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų; ragina šias 
institucijas atsižvelgti į SESV 290 ir 291 
straipsnius, susijusius su skirtingu 
deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų 
pobūdžiu; primena, kad užimtumo ir 
socialinių reikalų srityje Parlamentas 
kreipėsi dėl EURES sprendimo galiojimo2 į 
Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas;

3. ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į 
SESV 290 ir 291 straipsnius, susijusius su 
skirtingu deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo 
aktų pobūdžiu; primena, kad užimtumo ir 
socialinių reikalų srityje Parlamentas 
kreipėsi dėl EURES sprendimo galiojimo2 į 
Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas;

Or. hu

Pakeitimas 4
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. kritikuoja Tarybą ir Komisiją dėl 
nuolatinių bandymų išvengti deleguotųjų 
aktų pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų; ragina šias 
institucijas atsižvelgti į SESV 290 ir 291 
straipsnius, susijusius su skirtingu 
deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų 
pobūdžiu; primena, kad užimtumo ir 
socialinių reikalų srityje Parlamentas 
kreipėsi dėl EURES sprendimo galiojimo2 į 
Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas;

3. kritikuoja Tarybą ir Komisiją dėl 
nuolatinių bandymų pasiūlymuose dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų
pirmenybę teikti įgyvendinimo 
įgaliojimams, o ne deleguotiesiems 
aktams; ragina šias institucijas atsižvelgti į 
SESV 290 ir 291 straipsnius, susijusius su 
skirtingu deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo 
aktų pobūdžiu; primena, kad užimtumo ir 
socialinių reikalų srityje Parlamentas 
kreipėsi dėl EURES sprendimo galiojimo2 į 
Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas;
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Or. de

Pakeitimas 5
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad užimtumo ir socialinių 
reikalų srityje Parlamentas kreipėsi dėl 
EURES sprendimo2 galiojimo į 
Teisingumo Teismą, siekdamas apginti 
savo prerogatyvas, remdamasis tuo, kad 
Komisija nesilaikė SESV 291 straipsnyje 
numatyto limito;
__________________
2 OL L 328, 2012 11 28, p. 21, 2012 m. 
lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendimas, kuriuo įgyvendinamos 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos 
dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių 
asmenų nustatymo ir EURES 
pertvarkymo.

Or. en

Pakeitimas 6
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad Taryba ir Komisija turėtų 
pabandyti pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų delegavimą 
pagal SESV 290 straipsnį ir įgyvendinimo 
įgaliojimų delegavimą pagal SESV 291 
straipsnį apskritai kuo labiau sumažinti;
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Pakeitimas 7
Csaba Őry

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Parlamentas visiškai savo 
nuožiūra nusprendžia, kurios iš pagrindinio 
teisės akto neesminių nuostatų atžvilgiu 
bus deleguojami įgaliojimai; pripažįsta, 
kad jis turėtų deleguoti įgaliojimus 
atsargiai, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti 
savo išimtinis teises ir užtikrinti ES 
teisėkūros skaidrumą;

4. pabrėžia, kad Parlamentas visiškai savo 
nuožiūra nusprendžia, kurios iš pagrindinio 
teisės akto neesminių nuostatų atžvilgiu 
gali būti deleguojami įgaliojimai;
pripažįsta, kad jis turėtų deleguoti 
įgaliojimus atsargiai, atsižvelgiant į poreikį 
apsaugoti savo išimtines teises ir užtikrinti 
ES teisėkūros skaidrumą;

Or. hu

Pakeitimas 8
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, suderinant senosios 
komitologijos procedūros priemones, 
priemonės, kurioms seniau buvo taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, turėtų 
tapti deleguotaisiais aktais, o ne 
įgyvendinimo aktais; ragina Komisiją 
paspartinti suderinimą;

5. mano, kad, suderinant senosios 
komitologijos procedūros priemones, 
priemonės, kurioms seniau buvo taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, iš 
esmės turėtų tapti deleguotaisiais aktais; 
ragina Komisiją paspartinti suderinimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją dar deleguotojo akto 
rengimo etape pagrindinio teisės akto 
pranešėją informuoti apie 
parengiamuosius darbus;

Or. de


