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Pakeitimas 1
Sajjad Karim

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad, nors teisėkūros 
institucijos ne visuomet vienodai suvokia 
esminius šių dviejų tipų teisės aktų 
elementus, Parlamentas turėtų toliau 
pabrėžti, kad politiškai opūs klausimai, 
kuriais galėtų būti papildytas pagrindinis 
aktas, negali būti sprendžiami taikant 
įgyvendinimo aktus, nes tai neigiamai 
paveiktų Parlamento teisę tikrinti;

2. pabrėžia, kad, nors teisėkūros 
institucijos ne visuomet vienodai suvokia 
esminius šių dviejų tipų teisės aktų 
elementus, Parlamentas turėtų toliau 
vertinti deleguotųjų arba įgyvendinimo 
aktų tinkamumą, remdamasis teisiniais 
kriterijais, o ne politiniu vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 2
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Parlamentas, 
derėdamasis su Taryba, susiduria su vis 
daugiau sunkumų dėl Tarybos nenoro 
naudoti deleguotuosius aktus ir dėl to, kad 
nors galimybė visus būtinus elementus 
įtraukti į pagrindinį aktą ir leisti priimti 
tik įgyvendinimo aktus būtų teisiškai 
pagrįstas sprendimas, kai kuriais atvejais 
jį būtų itin sunkų taikyti, pavyzdžiui, 
kalbant apie sektorius, kurių 
technologijos tebevystomos; be to 
pabrėžia, kad laikantis šio požiūrio gali 
atsitikti taip, jog tam tikri teisės aktai bus 
nesuderinti su ES geresnio 
reglamentavimo principais;

Or. ro
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Pakeitimas 3
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad daugelyje teisinių sričių, 
pavyzdžiui energijos ar informacinių ir 
ryšių technologijų, klausimams, kurie 
pradžioje atrodė palyginti techniniai, gali 
reikėti politinių sprendimų, turinčių 
svarbias pasekmes; todėl pabrėžia, jog 
siekiant užtikrinti demokratinį teisėtumą 
visame ES teisėkūros procese, reikėtų 
Parlamentui suteikti pakankamai galių, 
kad jis galėtų nepriklausomai vykdyti savo 
priežiūros įgaliojimus;

Or. ro

Pakeitimas 4
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad, siekdama demokratiškai 
įteisinti kiekvieno deleguotojo ir 
įgyvendinimo akto priėmimą, Komisija 
turėtų rengti konsultacijų forumus, 
kuriuose būtų keičiamasi nuomonėmis 
apie priemonę su visomis svarbiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
pilietinę visuomenę, valstybes nares ir 
Europos Parlamento atstovus.

Or. en
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Pakeitimas 5
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina tai, kad Komisijos 
ekspertai gali kartu su Parlamento nariais 
dalyvauti informaciniuose posėdžiuose, nes 
pasitvirtino, kad tokių posėdžių 
organizavimas – geriausia iki deleguotųjų 
aktų tvirtinimo – itin naudingas 
svarbiausiems tokių aktų aspektams 
paaiškinti ir galutiniam susitarimui 
Parlamente paskatinti.

7. teigiamai vertina tai, kad Komisijos 
ekspertai gali kartu su Parlamento nariais 
dalyvauti informaciniuose posėdžiuose, nes 
pasitvirtino, kad tokių posėdžių 
organizavimas – gerokai iki deleguotųjų 
aktų tvirtinimo – naudingas svarbiausiems 
tokių aktų aspektams paaiškinti ir 
galutiniam susitarimui Parlamente 
paskatinti.

Or. en

Pakeitimas 6
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi didelę deleguotųjų aktų 
galimybių svarbą įgyvendinimo aktams; 
nerimauja, kad Europos Parlamentas 
neturi pakankamai personalo, kad galėtų 
visiškai vykdyti savo politines pareigas 
tikrinti Europos Komisijos deleguotuosius 
aktus, būtent išreikšti prieštaravimą per 
teisės akte nustatytą laikotarpį; prašo 
įvertinti administracines priemones 
kiekybės ir kokybės atžvilgiais, kurių 
reikia Europos Parlamentui, kad galėtų 
tinkamai vykdyti vieno iš teisės aktų 
leidėjo funkciją.

Or. fr
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