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Módosítás 1
Sajjad Karim

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy bár a társjogalkotók 
nincsenek mindig azonos állásponton a jogi 
aktusok e két típusának alapvető elemeit 
illetően, a Parlamentnek továbbra is
hangsúlyoznia kell, hogy nem lehet 
végrehajtási aktusok révén kezelni azokat 
a politikailag érzékeny kérdéseket, 
amelyek kiegészíthetnék az alap-
jogiaktust, tekintve, hogy ez negatív 
módon érintené a Parlament 
ellenőrzéshez való jogát;

2. hangsúlyozza, hogy bár a társjogalkotók 
nincsenek mindig azonos állásponton a jogi 
aktusok e két típusának alapvető elemeit 
illetően, a Parlamentnek továbbra is
értékelnie kell mind a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokhoz mind pedig a 
végrehajtási aktusokhoz való – jogi 
követelmények és nem politikai 
megfontolások alapján történő –
folyamodás helytállóságát;

Or. en

Módosítás 2
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a Parlament 
növekvő nehézségeket tapasztal a 
Tanáccsal való tárgyalások során amiatt, 
hogy a Tanács nem hajlandó fontolóra 
venni a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok használatát, illetve amiatt, hogy 
noha minden szükséges elem alap-
jogiaktusba való bevonásának és 
kizárólag a végrehajtási aktusok 
engedélyezésének lehetősége jogilag 
támadhatatlan opció, ezt a megközelítést 
néhány esetben rendkívül nehéz lenne 
alkalmazni, például a 
technológiafejlesztés alatt álló ágazatok 
esetében; rámutat továbbá arra, hogy ez a 
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megközelítés olyan jogszabályokhoz 
vezetne, melyek nincsenek összhangban 
az Európai Unión belüli jobb szabályozás 
alapelveivel;

Or. ro

Módosítás 3
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy sok jogi területre, 
például az energiára vagy az információs 
és kommunikációs technológiákra 
vonatkozó, első látásra inkább 
szakmainak tűnő kérdés fontos 
következményekkel járó politikai döntést 
vonhat maga után; ezért kiemeli, hogy a 
demokratikus felhatalmazás teljes uniós 
jogalkotási folyamatában való biztosítása 
érdekében a Parlament számára 
biztosítani kell a megfelelő szakértelmet, 
hogy ellenőrzési jogait független módon 
gyakorolhassa.

Or. ro

Módosítás 4
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 
aktusok elfogadásának demokratikus 
legitimitása érdekében a Bizottságnak 
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minden érintett jogi aktus esetében egy 
egyeztető platformot kellene összehívnia, 
hogy minden érdekelt fél és a civil 
társadalom, a tagállamok és az Európai 
Parlament képviselői számára is lehetővé 
tegye az eszmecserét a szóban forgó 
intézkedésről;

Or. en

Módosítás 5
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli, hogy a Bizottság szakértői 
mindig készen állnak arra, hogy részt 
vegyenek a képviselőkkel tartott 
tájékoztató értekezleten, tekintve, hogy az 
ilyen jellegű értekezletek megszervezése –
melyre lehetőség szerint a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadását 
megelőzően kerül sor – különösen
hasznosnak bizonyul az ilyen jogi aktusok 
kulcsfontosságú elemeinek 
egyértelműsítésénél, továbbá a Parlament 
végső megállapodásának elősegítésénél.

7. üdvözli, hogy a Bizottság szakértői 
mindig készen állnak arra, hogy részt 
vegyenek a képviselőkkel tartott 
tájékoztató értekezleten, tekintve, hogy az 
ilyen jellegű értekezletek jóval a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadását megelőzően történő 
megszervezése különösen hasznos az ilyen 
jogi aktusok kulcsfontosságú elemeinek 
egyértelműsítésénél, továbbá a Parlament 
végső megállapodásának elősegítésénél.

Or. en

Módosítás 6
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. tudomásul veszi azt a nagyon fontos 
fejleményt, hogy a jogalkotási aktusok 
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során lehetőség van felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra is; aggódik amiatt, 
hogy nincs elég tisztviselő ahhoz, hogy az 
Európai Parlament teljes mértékben 
elláthassa az Európai Bizottság 
tekintetében jóváhagyott politikai 
ellenőrzési feladatát, különösen az alap-
jogiaktus által meghatározott időn belüli 
kifogásemelés végett; kéri, hogy mind 
mennyiségi, mind pedig minőségi 
tekintetben értékeljék az adminisztratív 
eszközöket, amelyekre az Európai 
Parlamentnek társjogalkotói feladata 
megfelelő ellátásához szüksége van.

Or. fr


