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Muudatusettepanek 1
Sajjad Karim

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kuigi kaasseadusandjate 
arusaam nimetatud kaht tüüpi õigusaktide 
põhielementidest ei pruugi alati ühtida, 
peaks parlament edaspidigi rõhutama, et 
selliseid poliitiliselt tundlikke küsimusi, 
mis võivad täiendada põhiõigusakti, ei saa 
käsitleda rakendusaktide abil, sest see 
võiks negatiivselt mõjutada parlamendi 
kontrolliõigust;

2. rõhutab, et kuigi kaasseadusandjate 
arusaam nimetatud kaht tüüpi õigusaktide 
põhielementidest ei pruugi alati ühtida, 
peaks parlament edaspidigi hindama 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktide kasutamise asjakohasust 
juriidiliste kriteeriumide, mitte poliitiliste 
kaalutluste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et parlamendil on üha 
raskem pidada läbirääkimisi nõukoguga, 
mis tuleneb viimase soovimatusest 
kaaluda delegeeritud õigusaktide 
kasutamist ning asjaolust, et kuigi 
juriidilises mõttes võib olla hea lahendus 
lisada kõik vajalikud osad põhiõigusakti 
ja lubada ainult rakendusaktide 
kasutamist, on sellist lähenemisviisi 
mõnel juhul väga raske kasutada, näiteks 
sektorites, mille tehnoloogiat alles välja 
töötatakse; juhib ühtlasi tähelepanu 
asjaolule, et sellise lähenemisviisi 
tulemuseks võivad olla õigusaktid, mis ei 
ole kooskõlas ELi parema õigusloome 
põhimõtetega;

Or. ro
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Muudatusettepanek 3
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et paljudes 
õigusvaldkondades, nagu energeetika või 
IKT, võivad esmapilgul üsna tehnilised 
küsimused tähendada poliitilisi valikuid, 
millel on tõsised tagajärjed; rõhutab 
seepärast, et demokraatliku legitiimsuse 
tagamiseks liidu seadusandliku protsessi 
igas etapis tuleks parlamendile tagada 
piisav asjatundlikkus, et ta saaks 
sõltumatult kasutada oma 
järelevalveõigust;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide vastuvõtmise 
demokraatlikult legitiimseks muutmiseks 
peaks komisjon looma iga õigusakti jaoks 
nõuandefoorumi, mis võimaldaks kõikidel 
huvirühmadel, sealhulgas 
kodanikuühiskonna, liikmesriikide ja 
Euroopa Parlamendi esindajatel vahetada 
arvamusi kõnealuse meetme kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni ekspertide 
osalemise liikmete teavituskoosolekutel, 
sest selliste koosolekute korraldamine –
eelistatavalt enne delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmist – on osutunud eriti
kasulikuks aktide põhiaspektide
selgitamisel ja lõpliku kokkuleppe 
saavutamise hõlbustamisel parlamendis.

7. kiidab heaks komisjoni ekspertide 
osalemise liikmete teavituskoosolekutel, 
sest selliste koosolekute korraldamine enne 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist on 
eriti kasulik aktide põhiaspektide
selgitamiseks ja lõpliku kokkuleppe 
saavutamise hõlbustamiseks parlamendis;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. märgib, et delegeeritud õigusaktide 
kasutusvõimalused õigusaktides on 
märgatavalt suurenenud; on mures selle 
pärast, et Euroopa Parlamendil ei ole 
piisavalt töötajaid selleks, et ta võiks täies 
mahus täita oma poliitilist kohustust 
teostada Euroopa Komisjonile 
delegeeritud volituste üle järelevalvet ja 
eelkõige esitada põhiõigusaktis 
kehtestatud tähtaja jooksul vastuväiteid; 
nõuab, et hinnataks nii kvantitatiivselt kui 
ka kvalitatiivselt haldusressursse, mida 
Euroopa Parlament vajab enda kui 
kaasseadusandja ülesannete 
nõuetekohaseks täitmiseks.

Or. fr


