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Poprawka 1
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przekazanie Komisji 
uprawnień ustawodawczych wiąże się 
z istotnymi kwestiami o charakterze 
politycznym i strategicznym; 
w odniesieniu do wniosków 
ustawodawczych dotyczących wieloletnich 
ram finansowych zwraca uwagę, że 
w przypadku nieujęcia w akcie 
podstawowym „elementy takie jak cele 
i priorytety, przydziały środków 
finansowych w szerokim rozumieniu [...] 
należy przyjmować w drodze aktów 
delegowanych1” ;

2. krytycznie odnosi się do faktu, że 
przekazanie Komisji uprawnień 
ustawodawczych wiąże się z istotnymi 
kwestiami o charakterze politycznym 
i strategicznym; podkreśla, że w związku 
z tym istotne znaczenie ma spójne 
podejście komisji Parlamentu 
Europejskiego; w odniesieniu do 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
wieloletnich ram finansowych zwraca 
uwagę, że w przypadku nieujęcia w akcie 
podstawowym „elementy takie jak cele 
i priorytety, przydziały środków 
finansowych w szerokim rozumieniu [...] 
należy przyjmować w drodze aktów 
delegowanych1” ;

Or. de

Poprawka 2
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. krytykuje Radę i Komisję za to, że 
systematycznie próbują unikać aktów 
delegowanych we wnioskach 
ustawodawczych; wzywa obydwie 
instytucje do przestrzegania art. 290 i 291 
TFUE, które dotyczą odmiennego 
charakteru aktów delegowanych w 
porównaniu z aktami wykonawczymi; 
przypomina, że w dziedzinie zatrudnienia i 
spraw socjalnych Parlament 

3. krytykuje Radę i Komisję za to, że 
systematycznie próbują unikać aktów 
delegowanych we wnioskach 
ustawodawczych; wzywa obydwie 
instytucje do przestrzegania art. 290 i 291 
TFUE, które dotyczą odmiennego 
charakteru aktów delegowanych w 
porównaniu z aktami wykonawczymi;
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zakwestionował słuszność decyzji EURES2

i zwrócił się do Trybunału 
Sprawiedliwości w celu obrony swoich 
prerogatyw;

Or. en

Poprawka 3
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. krytykuje Radę i Komisję za to, że 
systematycznie próbują unikać aktów 
delegowanych we wnioskach 
ustawodawczych; wzywa obydwie 
instytucje do przestrzegania art. 290 i 291 
TFUE, które dotyczą odmiennego 
charakteru aktów delegowanych 
w porównaniu z aktami wykonawczymi;
przypomina, że w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw socjalnych Parlament 
zakwestionował słuszność decyzji EURES2

i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości 
w celu obrony swoich prerogatyw;

3. wzywa Radę i Komisję do 
przestrzegania art. 290 i 291 TFUE, które 
dotyczą odmiennego charakteru aktów 
delegowanych w porównaniu z aktami 
wykonawczymi; przypomina, że 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
socjalnych Parlament zakwestionował 
słuszność decyzji EURES2 i zwrócił się do 
Trybunału Sprawiedliwości w celu obrony 
swoich prerogatyw;

Or. hu

Poprawka 4
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. krytykuje Radę i Komisję za to, że 
systematycznie próbują unikać aktów 
delegowanych we wnioskach 
ustawodawczych; wzywa obydwie 
instytucje do przestrzegania art. 290 i 291 

3. krytykuje Radę i Komisję za to, że 
systematycznie próbują we wnioskach 
ustawodawczych dawać uprawnieniom 
wykonawczym pierwszeństwo w stosunku 
do aktów delegowanych; wzywa obydwie 
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TFUE, które dotyczą odmiennego 
charakteru aktów delegowanych 
w porównaniu z aktami wykonawczymi; 
przypomina, że w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw socjalnych Parlament 
zakwestionował słuszność decyzji EURES2

i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości 
w celu obrony swoich prerogatyw;

instytucje do przestrzegania art. 290 i 291 
TFUE, które dotyczą odmiennego 
charakteru aktów delegowanych 
w porównaniu z aktami wykonawczymi; 
przypomina, że w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw socjalnych Parlament 
zakwestionował słuszność decyzji EURES2

i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości 
w celu obrony swoich prerogatyw;

Or. de

Poprawka 5
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw socjalnych 
Parlament zakwestionował przed 
Trybunałem Sprawiedliwości słuszność 
decyzji EURES2, by bronić swoich 
prerogatyw, zarzucając Komisji, że nie 
przestrzegała ograniczenie wynikającego z 
art. 29 TFUE;
__________________
2 Dz. U. L 328 z 28.11.2012, s. 21. Decyzja 
wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 
2012 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 
odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia 
i wniosków o zatrudnienie oraz ich 
równoważenia, a także ponownego 
ustanowienia EURES.

Or. en

Poprawka 6
Nadja Hirsch
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Radę i Komisję, aby próbowały 
ograniczyć do minimum zarówno 
przekazywanie uprawnień aktami 
ustawodawczymi na mocy art. 290 TFUE, 
jak i przekazywanie uprawnień 
wykonawczych na mocy art. 291 TFUE

Or. de

Poprawka 7
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Parlament dysponuje pełną 
swobodą, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji 
co do tego, których spośród innych niż 
istotne elementów aktu podstawowego ma
dotyczyć przekazanie uprawnień; zdaje
sobie sprawę, że przekazania uprawnień 
powinien dokonywać z należytą 
starannością i z uwzględnieniem potrzeby 
zabezpieczenia swoich prerogatyw, jak 
i zapewnienia przejrzystości procesu 
ustawodawczego w UE;

4. podkreśla, że Parlament dysponuje pełną 
swobodą, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji 
co do tego, których spośród innych niż 
istotne elementów aktu podstawowego 
może dotyczyć przekazanie uprawnień;
zdaje sobie sprawę, że przekazania 
uprawnień powinien dokonywać z należytą 
starannością i z uwzględnieniem potrzeby 
zabezpieczenia swoich prerogatyw, jak 
i zapewnienia przejrzystości procesu 
ustawodawczego w UE;

Or. hu

Poprawka 8
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z dostosowaniem 5. uważa, że w związku z dostosowaniem 
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starych środków w zakresie komitologii 
środki uprzednio objęte procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą powinny 
podlegać aktom delegowanym, a nie 
aktom wykonawczym; wzywa Komisję do 
przyspieszenia procesu dostosowawczego;

starych środków w zakresie komitologii 
środki uprzednio objęte procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą powinny 
w zasadzie stać się aktami delegowanymi; 
wzywa Komisję do przyspieszenia procesu 
dostosowawczego;

Or. en

Poprawka 9
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję, aby już na etapie 
przygotowywania aktu delegowanego 
informowała o pracach wstępnych 
sprawozdawcę zajmującego się aktem 
podstawowym;

Or. de


