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Poprawka 1
Sajjad Karim

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że pomimo iż 
współprawodawcy nie zawsze interpretują 
w taki sam sposób istotne elementy tych 
dwóch rodzajów aktów, Parlament 
powinien nadal podkreślać, że kwestii 
newralgicznych z politycznego punktu 
widzenia, które mogłyby uzupełnić akt 
podstawowy, nie należy regulować w 
drodze aktów wykonawczych, gdyż 
mogłoby to wpłynąć niekorzystnie na 
uprawnienia kontrolne Parlamentu;

2. podkreśla, że pomimo iż 
współprawodawcy nie zawsze interpretują 
w taki sam sposób istotne elementy tych 
dwóch rodzajów aktów, Parlament 
powinien nadal dokonywać oceny 
adekwatności zastosowania aktów
delegowanych lub aktów wykonawczych
na podstawie kryteriów prawnych, a nie 
osądu politycznego;

Or. en

Poprawka 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla rosnące trudności, jakich 
doświadcza Parlament w negocjacjach z 
Radą, będące wynikiem niechęci Rady do 
uznania stosowania aktów delegowanych 
oraz fakt, że w niektórych przypadkach 
podejście to mogłoby być bardzo trudne do 
zastosowania, tak jak w sektorach, w 
których rozwijają się jeszcze technologie, 
pomimo iż możliwość uwzględnienia 
wszystkich niezbędnych elementów w 
akcie podstawowym oraz możliwość 
przyjmowania tylko aktów wykonawczych 
mogłyby być prawnie uzasadnionym 
wyborem; zaznacza, że podejście to może 
ponadto skutkować aktami prawnymi, 
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które nie są zgodne z zasadami lepszego 
stanowienia prawa w UE;

Or. ro

Poprawka 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w szeregu obszarów 
prawa, takich jak energia czy TIK, 
kwestie, które początkowo wydają się być 
natury technicznej, wymagają 
rozstrzygnięć o charakterze politycznym 
niosących ze sobą poważne skutki; 
podkreśla zatem, że w celu 
zagwarantowania legitymacji 
demokratycznej w całym procesie 
stanowienia prawa UE Parlament 
powinien dysponować dostateczną wiedzą 
specjalistyczną, aby móc korzystać ze 
swoich uprawnień kontrolnych w sposób 
niezależny.

Or. ro

Poprawka 4
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w celu nadania legitymacji 
demokratycznej przyjęciu każdego aktu 
delegowanego i wykonawczego Komisja 
powinna stworzyć fora konsultacyjne 
służące wymianie poglądów na temat tego 
środka ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami, w tym ze 
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społeczeństwem obywatelskim, państwami 
członkowskimi oraz przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 5
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża zadowolenie, iż eksperci Komisji
są gotowi uczestniczyć w posiedzeniach 
informacyjnych z udziałem posłów, gdyż 
organizacja takich spotkań – najlepiej
przed przyjęciem aktów delegowanych –
okazała się szczególnie przydatna dla 
wyjaśnienia kluczowych aspektów takich 
aktów oraz ułatwienia Parlamentowi ich 
ostatecznego zatwierdzenia.

7. wyraża zadowolenie, iż eksperci Komisji 
są gotowi uczestniczyć w posiedzeniach 
informacyjnych z udziałem posłów, gdyż 
organizacja takich spotkań na długo przed 
przyjęciem aktów delegowanych jest
przydatna dla wyjaśnienia kluczowych 
aspektów takich aktów oraz ułatwienia 
Parlamentowi ich ostatecznego 
zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 6
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę na coraz większe 
możliwości stosowania aktów 
delegowanych w aktach ustawodawczych; 
wyraża zaniepokojenie z w związku z 
niedostateczną liczbą urzędników 
wymaganą, by Parlament Europejski 
mógł w pełni wywiązać się ze swoich 
politycznych zobowiązań w zakresie 
kontroli uprawnień przekazanych Komisji 
Europejskiej, a w szczególności wyrazić 
zastrzeżenia w terminie wyznaczonym w 
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podstawowym akcie ustawodawczym; 
zwraca się o dokonanie zarówno 
ilościowej, jak i jakościowej oceny 
zasobów administracyjnych, jakich 
Parlament Europejski potrzebuje, by 
sprawować w pełni swe obowiązki 
współustawodawcy;

Or. fr


