
AM\943837EL.doc PE516.646v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2012/2323(INI)

15.7.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 6

Σχέδιο γνωμοδότησης
Amalia Sartori
(PE510.865v01-00)

σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων 
και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
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Τροπολογία 1
Sajjad Karim

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι οι 
συννομοθέτες δεν έχουν πάντα την ίδια 
αντίληψη όσον αφορά τα βασικά στοιχεία 
των δύο αυτών ειδών πράξεων, το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να 
τονίζει ότι τα πολιτικά ευαίσθητα θέματα 
που θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τη 
βασική πράξη δεν μπορούν να 
αντιμετωπίζονται μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε 
αρνητικά το δικαίωμα του Κοινοβουλίου 
για άσκηση ελέγχου·

2. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι οι 
συννομοθέτες δεν έχουν πάντα την ίδια 
αντίληψη όσον αφορά τα βασικά στοιχεία 
των δύο αυτών ειδών πράξεων, το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα της χρήσης 
είτε του μέσου των κατ'εξουσιοδότηση 
πράξεων είτε του μέσου των 
εκτελεστικών πράξεων βάσει νομικών 
κριτηρίων και όχι βάσει πολιτικών 
σκοπιμοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 2
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τις ολοένα αυξανόμενες
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο, 
ως αποτέλεσμα της απροθυμίας του
Συμβουλίου να λάβει υπόψη τη χρήση
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς
και λόγω του γεγονότος ότι, παρόλο που η
δυνατότητα να συμπεριληφθούν όλα τα
αναγκαία στοιχεία στη βασική πράξη και
να επιτρέπονται μόνο εκτελεστικές
πράξεις συνιστά μια νομικά ασφαλή
επιλογή, η εφαρμογή της προσέγγισης
αυτής θα ήταν ίσως εξαιρετικά δύσκολη
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στους
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τομείς όπου οι τεχνολογίες είναι συνεχώς
υπό εξέλιξη· επισημαίνει ότι, επί πλέον, η
προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να
οδηγήσει στη σύνταξη νοοθετικών
πράξεων αντίθετων προς τις αρχές που
διέπουν την πολιτική για τη "βελτίωση
της νομοθεσίας" στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 3
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι σε πολλούς τομείς της
νομοθεσίας, όπως στον τομέα της
ενέργειας ή τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας, είναι πιθανό
ζητήματα εκ πρώτης όψεως μάλλον
τεχνικά να συνεπιφέρουν πολιτικές
επιλογές με σοβαρές συνέπειες· ως εκ
τούτου υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να
διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα
σε κάθε φάση της νομοθετικής
διαδικασίας της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει
επαρκή τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να
ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο τα
εξελεγκτικά του δικαιώματα·

Or. ro

Τροπολογία 4
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκτιμά πως για να προσδώσουμε μια
δημοκρατική νομιμότητα στον τρόπο
έγκρισης των κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, 
θα πρέπει η Επιτροπή, για κάθε
σχεδιαζόμενη πράξη, να συγκροτεί μια
πλατφόρμα συνεννόησης που θα
επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς καθώς και στους εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών
μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να ανταλλάσσουν απόψεις για το
εκάστοτε μέτρο·

Or. en

Τροπολογία 5
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του που οι
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής είναι
διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε
ενημερωτικές συνεδριάσεις με τους
βουλευτές, δεδομένου ότι η διοργάνωση
τέτοιων συνεδριάσεων –στην ιδανικότερη
περίπτωση πριν από την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων– έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποσαφήνιση
βασικών πτυχών των εν λόγω πράξεων και
για τη διευκόλυνση της επίτευξης της
τελικής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του που οι
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής είναι
διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε
ενημερωτικές συνεδριάσεις με τους
βουλευτές, δεδομένου ότι η διοργάνωση
τέτοιων συνεδριάσεων πριν από την
έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την
αποσαφήνιση βασικών πτυχών των εν
λόγω πράξεων και για τη διευκόλυνση της
επίτευξης της τελικής συμφωνίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en

Τροπολογία 6
Jean-Pierre Audy
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. διαπιστώνει μέσα στις νομοθετικές
πράξεις την πολύ μεγάλη ανάπτυξη των
δυνατοτήτων για κατ'εξουσιοδότηση
πράξεις· ανησυχεί από την έλλειψη
υπαλληλικού δυναμικού προκειμένου το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να
ασκεί πλήρως τις πολιτικές του
αρμοδιότητες ελέγχου επί των
εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό ειδικά
να μπορεί να διατυπώνει τις τυχόν
αντιρρήσεις του εντός των οριζομένων
από τη βασική νομοθετική πράξη
προθεσμιών· ζητεί να γίνει μια
αξιολόγηση, από άποψη τόσο ποσότητας
όσο και ποιότητας, των διοικητικών
πόρων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χρειάζεται για να ασκεί σωστά τη
συννομοθετική εξουσία του·

Or. fr


