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Pozměňovací návrh 1
Sajjad Karim

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzdvihuje, že ačkoli spolutvůrci 
právních předpisů se mnohdy úplně 
neshodují na základní charakteristice obou 
typů aktů, Parlament by měl i nadále 
zdůrazňovat, že politicky citlivá témata, 
která by mohla doplňovat základní akt, 
nelze zpracovávat formou prováděcích 
aktů, protože by to negativně ovlivnilo 
kontrolní pravomoci Parlamentu;

2. vyzdvihuje, že ačkoli spolutvůrci 
právních předpisů se mnohdy úplně 
neshodují na základní charakteristice obou 
typů aktů, Parlament by měl i nadále 
posuzovat vhodnost využívání aktů 
v přenesené pravomoci nebo prováděcích 
aktů, a to na základě právních kritérií 
a nikoliv na základě politických uvážení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že jednání Parlamentu 
s Radou jsou stále obtížnější kvůli 
neochotě Rady zvažovat možnost 
využívání aktů v přenesené pravomoci 
a kvůli tomu, že ačkoliv existuje možnost 
začlenit všechny nezbytné prvky do 
základního aktu a povolit pouze přijímání 
prováděcích aktů může být z právního 
hlediska přípustná, uplatňování tohoto 
přístupu by v některých případech, 
například v odvětvích, kde se technologie 
stále vyvíjejí, mohlo být velmi obtížné; 
poukazuje na to, že tento přístup by navíc 
mohl vést k vytváření právních předpisů, 
které by nebyly v souladu se zásadami 
politiky zlepšování právních předpisů 
Unie;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v mnoha oblastech 
práva, jako je energetika či informační 
a komunikační technologie, mohou 
otázky, které se zprvu jeví spíše jako 
technické, nakonec zapříčinit politickou
volbu se závažnými důsledky; zdůrazňuje 
proto, že s cílem zajistit demokratickou 
legitimitu v každé fázi procesu přijímání 
právních předpisů Unie by Parlament měl 
mít k dispozici dostatečné odborné 
posudky, které mu umožní vykonávat 
nezávislým způsobem právo kontroly;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že pro zajištění 
demokratické legitimity procesu přijímání 
aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů by měla Komise pro 
každý dotčený akt zavést konzultační 
platformu, díky které budou mít všechny 
zúčastněné strany a také zástupci 
občanské společnosti, členské státy 
a Evropský parlament možnost vyměňovat 
si názory na dané opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že odborníci Komise 
jsou ochotni se účastnit informačních 
schůzí s poslanci, neboť pořádání těchto 
schůzí, a to v ideálním případě před 
přijetím aktů v přenesené pravomoci, je dle 
zkušeností velmi užitečné pro vyjasnění 
klíčových aspektů těchto aktů a pro to, aby 
Parlament udělil konečný souhlas. 

7. vítá skutečnost, že odborníci Komise 
jsou ochotni se účastnit informačních 
schůzí s poslanci, neboť pořádání těchto 
schůzí již před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci je velmi užitečné pro vyjasnění 
klíčových aspektů těchto aktů a pro to, aby 
Parlament udělil konečný souhlas;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. bere na vědomí významný vývoj 
možností aktů v přenesené pravomoci 
v rámci aktů legislativních; je znepokojen 
skutečností, že Evropský parlament 
nedisponuje dostatečným počtem 
úředníků, aby mohl plně převzít svou 
politickou odpovědnost za kontrolu 
pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřené Evropské komisi, 
především za účelem vyjádření 
připomínek ve lhůtě stanovené základním 
legislativním aktem; vyzývá ke 
kvantitativnímu i kvalitativnímu 
hodnocení administrativních prostředků, 
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které Evropský parlament potřebuje, aby 
mohl řádně převzít svou odpovědnost 
spolutvůrce právních předpisů.

Or. fr


