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Poprawka 1
Satu Hassi

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że przepisy przyjęte 
zgodnie z art. 290 i 291 TFUE mogą mieć 
poważne konsekwencje dla społeczeństwa, 
środowiska naturalnego, gospodarki
i zdrowia, oraz że art. 290 zapewnia, że te 
akty prawne są przedmiotem jawnej 
debaty na forum Parlamentu, a nie debaty 
za zamkniętymi drzwiami,

C. mając na uwadze, że przepisy przyjęte 
zgodnie z art. 290 i 291 TFUE mogą mieć 
poważne konsekwencje dla społeczeństwa, 
środowiska naturalnego, gospodarki
i zdrowia; mając na uwadze, że jest rzeczą
o pierwszorzędnym znaczeniu – zwłaszcza
w odniesieniu do aktów delegowanych –
aby opracowywano je i podejmowano 
decyzje w ich sprawie w całkowicie 
przejrzysty sposób, który skutecznie 
umożliwia współprawodawcom kontrolę 
nad wykonywaniem uprawnień 
przekazanych Komisji, w tym w razie 
konieczności poprzez jawną debatę na 
forum Parlamentu,

Or. en

Poprawka 2
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega, by decyzje, przyjmowane 
wcześniej zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, odtąd przyjmowano 
zasadniczo zgodnie z art. 290 TFUE lub 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą;

1. nalega, by decyzje, przyjmowane 
wcześniej zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, odtąd przyjmowano 
zasadniczo zgodnie z art. 290 TFUE lub 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, w zależności od 
konkretnego przypadku,
z uwzględnieniem zasady pomocniczości 
zapisanej w art. 5 Traktatu UE;

Or. en
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Poprawka 3
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wskazuje na fakt, że w podstawowym 
akcie prawnym należy przewidzieć 
wystarczającą ilość czasu na złożenie 
ewentualnego sprzeciwu, aby umożliwić 
Parlamentowi uzgodnienie stanowiska
i podjęcie właściwej decyzji;

3. wskazuje na fakt, że w podstawowym 
akcie prawnym należy przewidzieć 
wystarczającą ilość czasu na złożenie 
ewentualnego sprzeciwu, aby umożliwić 
Parlamentowi uzgodnienie stanowiska
i podjęcie właściwej decyzji, nie 
opóźniając niepotrzebnie wejścia w życie 
aktów delegowanych niebudzących 
kontrowersji;

Or. en

Poprawka 4
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa zatem, że minimalny okres 
dwóch miesięcy na złożenie sprzeciwu,
z możliwością przedłużenia o kolejne dwa 
miesiące na wniosek Parlamentu lub 
Rady, stanowi najodpowiedniejsze 
rozwiązanie, ponieważ pozostawia 
względnie krótki okres na wejście w życie 
znacznej większości aktów delegowanych 
niebudzących kontrowersji, zapewniając 
jednocześnie Parlamentowi lub Radzie 
wystarczający czas na wykonywanie 
uprawnień kontrolnych w przypadku 
aktów budzących kontrowersje;

Or. en
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Poprawka 5
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że tzw. wczesne 
zatwierdzanie aktów delegowanych jest 
niezbędne jedynie w ściśle określonych
i wyjątkowych przypadkach;

4. uważa, że formalizacja tzw. wczesnego 
zatwierdzania aktów delegowanych
mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której 
wczesne zatwierdzanie stanie się regułą; 
jest jednak zdania, że stanowiłoby to 
znaczne obciążenie administracyjne dla 
Parlamentu i Rady, z uwagi na 
niebagatelną liczbę aktów delegowanych; 
uważa, że podejście „2 miesiące + 2 
miesiące” zapewniłoby porównywalne 
oszczędności czasu, nie tworząc 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego, a zatem mogłoby 
sprawić, że wczesne zatwierdzanie stanie 
się zbędne;

Or. en

Poprawka 6
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że tzw. wczesne 
zatwierdzanie aktów delegowanych jest 
niezbędne jedynie w ściśle określonych
i wyjątkowych przypadkach;

4. podkreśla, że stosowanie tzw. „pilnej 
procedury” w stosunku do aktów 
delegowanych jest niezbędne jedynie
w ściśle określonych i wyjątkowych 
przypadkach;

Or. en
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Poprawka 7
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– przekazując Parlamentowi i jednocześnie 
państwom członkowskim wszelkie 
informacje i pełną dokumentację 
wykorzystane przy przygotowaniu aktów 
delegowanych oraz projekty aktów 
delegowanych; w tym celu można 
wykorzystać i ulepszyć aktualny rejestr 
komitologii;

– przekazując Parlamentowi i jednocześnie
Radzie oraz państwom członkowskim 
wszelkie informacje i pełną dokumentację 
wykorzystane przy przygotowaniu aktów 
delegowanych oraz projekty aktów 
delegowanych; w tym celu można 
wykorzystać i ulepszyć aktualny rejestr 
komitologii jako wzór dla ulepszonego 
rejestru w przyszłości;

Or. en

Poprawka 8
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– zapraszając Parlament na spotkania
przygotowawcze dotyczące aktów 
delegowanych;

– angażując Parlament w prace
przygotowawcze dotyczące aktów 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z uwagi na konieczność doprecyzowania 
warunków współpracy wzywa do przyjęcia
porozumienia międzyinstytucjonalnego

6. z uwagi na konieczność doprecyzowania 
warunków współpracy wzywa do 
porozumienia z Radą w sprawie 
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w sprawie wykonania art. 290 przez 
Parlament, Radę i Komisję;

wykonania art. 290 w perspektywie 
przyjęcia porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem, Radą i Komisją;

Or. en

Poprawka 10
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że Parlament, przekazując 
Komisji niektóre uprawnienia w trybie art. 
290, w żaden sposób nie rezygnuje ze 
swojej odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane na mocy tegoż artykułu; 
uważa zatem, mając na względzie 
potencjalnie dalekosiężny charakter aktów 
delegowanych, że Parlament powinien 
udostępnić większe zasoby wszystkim 
odnośnym podmiotom, aby móc 
wywiązywać się ze swoich obowiązków
w zakresie aktów delegowanych;

Or. en

Poprawka 11
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że Parlament, z uwagi na 
ciągłą odpowiedzialność za decyzje 
podejmowane w trybie art. 290, powinien 
zapewnić we współpracy z Komisją, że 
posłowie do Parlamentu i ich pracownicy 
mają łatwy dostęp do cyfrowego systemu 
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informacji, który dostarcza wszelkich 
odnośnych dokumentów i aktualnych 
informacji dotyczących procedury; uważa, 
że Parlament powinien ponadto zapewnić 
publiczny dostęp do dokumentów
i informacji dotyczących procedury, gdy 
tylko jest on powiadamiany o aktach 
delegowanych, np. poprzez system 
porównywalny z obserwatorium 
legislacyjnym;

Or. en

Poprawka 12
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z uwagi na indywidualny charakter 
każdego aktu delegowanego uważa, że 
byłoby wskazane, aby sprawozdawca, 
który pracował nad aktem podstawowym, 
jeżeli nadal jest posłem do Parlamentu, 
sprawował szczególną odpowiedzialność 
za skuteczną kontrolę przyjęcia aktów 
delegowanych związanych z tym aktem;

Or. en

Poprawka 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się o instytucjonalne podejście 
do oceny struktur administracyjnych
i zasobów ludzkich, które są dostępne
w celu wykonywania przekazywanych 
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uprawnień;

Or. en

Poprawka 14
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. uważa, że w interesie obywateli i 
z uwagi na przejrzystość ważne będzie 
opracowanie na przyszłość obiektywnego 
sposobu oceny stopnia skuteczności 
przekazywania uprawnień w celach 
wdrażania przepisów UE zgodnie z nową 
podstawą prawną określoną w art. 298 
TFUE.

Or. en


