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Predlog spremembe 1
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prenos zakonodajnih 
pooblastil na Komisijo povezan s 
pomembnimi političnimi in strateškimi 
vprašanji; v zvezi z zakonodajnimi 
predlogi za večletni finančni okvir pa 
izpostavlja, da je treba v primeru, ko ti niso 
vključeni v temeljni akt, „elemente, kot so 
cilji, prednostne naloge, dodeljena finančna 
sredstva v širšem smislu (...) opredeliti v 
delegiranih aktih“;

2. kritizira, da je prenos zakonodajnih 
pooblastil na Komisijo povezan s 
pomembnimi političnimi in strateškimi 
vprašanji; poudarja, da je pri tem 
pomembno usklajeno delovanje odborov 
Evropskega parlamenta; v zvezi z 
zakonodajnimi predlogi za večletni 
finančni okvir pa izpostavlja, da je treba v 
primeru, ko ti niso vključeni v temeljni akt, 
„elemente, kot so cilji, prednostne naloge, 
dodeljena finančna sredstva v širšem 
smislu (...) opredeliti v delegiranih aktih1“;

Or. de

Predlog spremembe 2
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki 
se v zakonodajnih predlogih sistematično 
izogibata uporabi delegiranih aktov; poziva 
obe instituciji, naj spoštujeta člena 290 in 
291 PDEU, ki opredeljujeta različno 
naravo delegiranih in izvedbenih aktov; 
opozarja, da je moral Parlament na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev 
izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES na Sodišču, da je 
zaščitil svoje pristojnosti;

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki 
se v zakonodajnih predlogih sistematično 
izogibata uporabi delegiranih aktov; poziva 
obe instituciji, naj spoštujeta člena 290 in 
291 PDEU, ki opredeljujeta različno 
naravo delegiranih in izvedbenih aktov;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki 
se v zakonodajnih predlogih sistematično 
izogibata uporabi delegiranih aktov; 
poziva obe instituciji, naj spoštujeta člena 
290 in 291 PDEU, ki opredeljujeta različno 
naravo delegiranih in izvedbenih aktov;
opozarja, da je moral Parlament na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev 
izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES na Sodišču, da je 
zaščitil svoje pristojnosti;

3. poziva Svet in Komisijo, naj spoštujeta 
člena 290 in 291 PDEU, ki opredeljujeta 
različno naravo delegiranih in izvedbenih 
aktov; opozarja, da je moral Parlament na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev 
izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES2 na Sodišču, da je 
zaščitil svoje pristojnosti;

Or. hu

Predlog spremembe 4
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki 
se v zakonodajnih predlogih sistematično 
izogibata uporabi delegiranih aktov; 
poziva obe instituciji, naj spoštujeta člena 
290 in 291 PDEU, ki opredeljujeta različno 
naravo delegiranih in izvedbenih aktov; 
opozarja, da je moral Parlament na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev 
izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES na Sodišču, da je 
zaščitil svoje pristojnosti;

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki v 
zakonodajnih predlogih sistematično dajeta 
prednost izvedbenim pooblastilom pred 
delegiranimi akti; poziva obe instituciji, 
naj spoštujeta člena 290 in 291 PDEU, ki 
opredeljujeta različno naravo delegiranih in 
izvedbenih aktov; opozarja, da je moral 
Parlament na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev izpodbijati sklep o 
preoblikovanju evropske mreže EURES2

na Sodišču, da je zaščitil svoje pristojnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 5
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. opozarja, da je moral Parlament na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev 
izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES2 na Sodišču, da je 
zaščitil svoje pristojnosti, češ da Komisija 
ni spoštovala omejitev zaradi člena 291 
PDEU;
__________________
2 UL L 328, 28.11.2012, str. 21, Izvedbeni 
sklep Komisije z dne 26. novembra 2012 o 
izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta glede 
uravnoteženja ponudbe in povpraševanja 
po prostih delovnih mestih ter postavitve 
mreže EURES na nove temelje.

Or. en

Predlog spremembe 6
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva, naj skušata Svet in Komisija v 
celoti čim bolj omejiti prenos 
zakonodajnih aktov iz člena 290 PDEU in 
izvedbenih pooblastil iz člena 291 PDEU;

Or. de
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Predlog spremembe 7
Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je odločitev, katere izmed 
nebistvenih sestavin temeljnega akta bodo 
urejene v okviru prenesenih pooblastil, 
prepuščena presoji Parlamenta; ugotavlja, 
da mora biti pri prenosu pooblastil 
previden in pri tem skrbeti za varstvo 
svojih pristojnosti ter za preglednost pri 
oblikovanju zakonodaje EU;

4. poudarja, da je odločitev, katere izmed 
nebistvenih sestavin temeljnega akta bodo 
lahko urejene v okviru prenesenih 
pooblastil, prepuščena presoji Parlamenta;
ugotavlja, da mora biti pri prenosu 
pooblastil previden in pri tem skrbeti za 
varstvo svojih pristojnosti ter za 
preglednost pri oblikovanju zakonodaje 
EU;

Or. hu

Predlog spremembe 8
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo glede na uskladitev 
starih ukrepov komitologije bolj primerno, 
da bi tisti ukrepi, ki so bili prej sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, postali delegirani in ne 
izvedbeni akti; poziva Komisijo, naj 
pospeši uskladitev;

5. meni, da bi bilo glede na uskladitev 
starih ukrepov komitologije bolj primerno, 
da bi tisti ukrepi, ki so bili prej sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, načeloma postali delegirani 
akti; poziva Komisijo, naj pospeši 
uskladitev;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj že na stopnji 
priprave delegiranega akta o pripravah 
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obvesti poročevalca za osnovni pravni akt;

Or. de


