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Tarkistus 1
Sajjad Karim

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vaikka lainsäädäntövallan 
käyttäjät eivät aina olekaan yhtä mieltä 
kahden edellä mainitun säädöstyypin 
keskeisistä osista, parlamentin olisi 
jatkossakin korostettava, että poliittisesti 
arkaluonteisia asioita, joilla mahdollisesi 
voitaisiin täydentää perussäädöstä, ei 
voida käsitellä täytäntöönpanoasetusten 
avulla, koska se vaikuttaisi kielteisesti 
parlamentin oikeuteen harjoittaa 
valvontaa;

2. korostaa, että vaikka lainsäädäntövallan 
käyttäjät eivät aina olekaan yhtä mieltä 
kahden edellä mainitun säädöstyypin 
keskeisistä osista, parlamentin olisi 
edelleen arvioitava delegoitujen säädösten 
tai täytäntöönpanosäädösten käytön 
asianmukaisuutta oikeudellisin eikä 
poliittisin perustein;

Or. en

Tarkistus 2
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että parlamentti kohtaa 
enenevässä määrin ongelmia 
neuvotellessaan neuvoston kanssa, koska 
neuvosto on haluton harkitsemaan 
delegoitujen säädösten käyttämistä ja 
koska siitä huolimatta, että kaikkien 
osioiden sisällyttäminen perussäädökseen 
ja vain täytäntöönpanosäädösten 
salliminen saattaa olla oikeudellisesti 
pätevä vaihtoehto, tämän lähestymistavan 
soveltaminen voisi olla äärimmäisen 
vaikeaa joissakin tapauksissa, kuten 
aloilla, joilla teknologia on 
kehitysvaiheessa; huomauttaa, että edellä 
mainitun lisäksi tämä lähestymistapa 
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saattaa johtaa EU:n paremman sääntelyn 
periaatteiden kanssa ristiriidassa olevien 
säädösten hyväksymiseen;

Or. ro

Tarkistus 3
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että monilla aloilla kuten 
energian tai tieto- ja viestintätekniikan 
alalla kysymykset, jotka ensi näkemältä 
näyttävät teknisiltä, saattavat sisältää 
poliittisia valintoja, joiden seuraukset ovat 
merkittäviä; korostaa näin ollen, että 
parlamentille olisi varmistettava riittävä 
asiantuntemus, jonka avulla se voi 
harjoittaa valvontaoikeuksiaan 
riippumattomasti, jotta demokraattinen 
legitimiteetti voidaan varmistaa kaikilta 
osin EU:n lainsäädäntöprosessissa;

Or. ro

Tarkistus 4
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten demokraattisen 
legitimiteetin vuoksi komission olisi 
perustettava kutakin säädöstä varten 
kuulemisfoorumi, jotta kaikki 
asianomaiset osapuolet, kuten 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti, 
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voisivat vaihtaa näkemyksiä kyseisestä 
toimenpiteestä;

Or. en

Tarkistus 5
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä, että komission 
asiantuntijat osallistuvat jäsenille 
järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin, koska 
mainittujen tilaisuuksien järjestäminen – jo
ennen delegoitujen säädösten hyväksymistä 
– on osoittautunut erityisen hyödylliseksi, 
sillä tiedotustilaisuuksien avulla voidaan 
selventää delegoitujen säädösten keskeisiä 
osia ja edistää parlamentin lopullista 
hyväksyntää.

7. pitää myönteisenä, että komission 
asiantuntijat osallistuvat jäsenille 
järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin, koska 
mainittujen tilaisuuksien järjestäminen
hyvissä ajoin ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä on erityisen hyödyllistä, sillä 
tiedotustilaisuuksien avulla voidaan 
selventää delegoitujen säädösten keskeisiä 
osia ja edistää parlamentin lopullista 
hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus 6
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että delegoitujen säädösten 
käyttömahdollisuudet säädöksissä ovat 
lisääntyneet huomattavasti; on huolissaan 
siitä, että Euroopan parlamentilla ei ole 
tarpeeksi henkilöstöresursseja, jotta se 
voisi kantaa täyden poliittisen vastuun 
komissiolle siirretyn säädösvallan 
valvonnasta ja erityisesti ilmaista 
vastustuksensa perussäädöksessä 
vahvistetun määräajan kuluessa;  vaatii 
lisäämään määrällisesti ja laadullisesti 
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hallinnollisia resursseja, joita parlamentti 
tarvitsee kantaakseen asianmukaisesti 
vastuunsa lainsäätäjänä;

Or. fr


