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Изменение 1
Саджад Карим

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че макар 
съзаконодателите не винаги да споделят 
едно и също разбиране за съществените 
елементи на двата вида актове, 
Парламентът следва да продължи да
набляга на това, че политически 
деликатни въпроси, които биха могли
да допълнят основния акт, не могат 
да се уреждат посредством актове за 
изпълнение, тъй като това би 
повлияло отрицателно върху правото 
на проверка от страна на 
Парламента;

2. подчертава, че макар 
съзаконодателите не винаги да споделят 
едно и също разбиране за съществените 
елементи на двата вида актове, 
Парламентът следва да продължи да
оценява, доколко е подходящо да се 
прибегне до използването на 
делегирани актове или актове за 
изпълнение, въз основа на правни, а не 
политически критерии;

Or. en

Изменение 2
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава нарастващите 
трудности, които Парламентът 
среща при преговорите със Съвета, 
вследствие на нежеланието на 
Съвета да обсъжда използването на 
делегирани актове и предвид факта, 
че въпреки че възможността за 
включване на всички необходими 
елементи в основния акт и за 
допускане единствено на актове за 
изпълнение вероятно е юридически 
обоснована възможност, в някои 
случаи този подход може да бъде 
изключително труден за прилагане, 
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като например в сектори, където 
технологиите са все още в процес на 
развитие; изтъква, че освен това е 
възможно този подход да доведе до 
законодателни актове, които не са в 
съответствие с принципите за по-
добро регулиране в Европейския съюз;

Or. ro

Изменение 3
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че в много юридически 
области, като например 
енергетиката или ИКТ, е възможно 
въпроси, които на пръв поглед 
изглеждат по-скоро технически, да 
изискват вземането на политически 
решения със сериозни последствия;
следователно подчертава, че за да се 
гарантира демократичната 
легитимност на целия законодателен 
процес на равнище ЕС, Парламентът 
следва да разполага с достатъчен 
експертен опит, за да упражнява 
правото си на контрол по независим 
начин;

Or. ro

Изменение 4
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. счита, че за да се осигури 
демократична легитимност на 
приемането на делегирани актове и 
актове за изпълнение, Комисията 
следва, за всеки съответен акт, да 
създаде платформа за диалог, за да се 
даде възможност на всички 
заинтересовани страни, както и на 
представителите на гражданското 
общество, на държавите членки и 
членовете на Европейския парламент 
да обменят своите мнения относно 
въпросната мярка;

Or. en

Изменение 5
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства възможността за участие 
на експертите на Комисията в 
информационни срещи с членовете на 
ЕП, тъй като провеждането на подобни 
срещи – в идеалния случай, преди 
приемането на делегираните актове – е
доказало своята полза, особено с оглед 
на изясняването на ключовите аспекти 
на актовете и улесняването на 
постигането на окончателно съгласие в 
Парламента.

7. приветства възможността за участие 
на експертите на Комисията в 
информационни срещи с членовете на 
ЕП, тъй като провеждането на подобни 
срещи доста преди приемането на 
делегираните актове е особено полезно
с оглед на изясняването на ключовите 
аспекти на актовете и улесняването на 
постигането на окончателно съгласие в 
Парламента;

Or. en

Изменение 6
Жан-Пиер Оди
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Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. отбелязва значителното развитие 
на възможностите за делегирани 
актове в законодателните актове;
изразява загриженост поради 
липсата на служители, така че 
Европейският парламент да може да 
поеме изцяло своята политическа 
отговорност за контрола на 
делегирането, предоставено на 
Европейската комисия, по-специално 
за повдигане на възражения в рамките 
на срока, определен от основния 
законодателен акт; отправя искане 
за оценка на административните 
ресурси, както в количествено така и 
в качествено отношение, от които се 
нуждае Европейският парламент, за 
да изпълнява правилно своята 
отговорност като съзаконодател.

Or. fr


