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Pozmeňujúci návrh 1
Sajjad Karim

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že hoci sa 
spoluzákonodarcovia nemusia vždy 
zhodnúť v chápaní podstatných prvkov 
týchto dvoch druhov aktov, Parlament by 
mal naďalej klásť dôraz na to, že politicky 
citlivé otázky, ktoré by mohli dopĺňať 
základný akt, nemožno riešiť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, 
pretože by to malo negatívny vplyv na 
kontrolnú právomoc Parlamentu;

2. zdôrazňuje, že hoci sa 
spoluzákonodarcovia nemusia vždy 
zhodnúť v chápaní základných prvkov
týchto dvoch druhov aktov, Parlament by 
mal naďalej hodnotiť náležitosť využitia 
či už delegovaných, alebo vykonávacích 
aktov na základe súdnych kritérií, a nie 
politických úvah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje rastúce problémy, ktorým 
Parlament čelí v rokovaniach s Radou 
v dôsledku toho, že Rada nie je ochotná 
zvážiť využitie delegovaných aktov,
a v dôsledku skutočnosti, že napriek tomu, 
že z právneho hľadiska je síce rozumnou 
alternatívou začleniť všetky potrebné 
prvky do základného aktu a povoliť iba 
vykonávacie akty, tento prístup by sa 
v niektorých prípadoch uplatňoval 
mimoriadne ťažko, napríklad 
v odvetviach, v ktorých sa technológie 
nachádzajú ešte len vo fáze vývoja; 
poukazuje na to, že tento prístup by 
navyše mohol viesť k vytvoreniu právnych 
predpisov, ktoré nie sú v súlade so 
zásadami lepšej tvorby právnych 
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predpisov v Únii;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 3
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že v mnohých právnych 
oblastiach, ako sú energetika alebo 
informačné a komunikačné technológie, 
môžu otázky, ktoré sa na začiatku javia 
ako skôr technického rázu, priniesť 
politické rozhodnutia so závažnými 
dôsledkami; preto zdôrazňuje, že ak sa má 
zabezpečiť demokratická legitimita 
v každej fáze procesu tvorby právnych 
predpisov EÚ, Parlament by mal mať
k dispozícii dostatočné odborné znalosti, 
ktoré mu umožnia, aby nezávisle 
vykonával svoje kontrolné právomoci;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že na zabezpečenie 
demokratickej legitímnosti prijatia 
delegovaných a vykonávacích aktov by 
Komisia mala v prípade každého 
príslušného aktu zriadiť konzultačnú 
platformu, ktorá by všetkým 
zainteresovaným stranám, ako aj
zástupcom občianskej spoločnosti, 
členských štátov a Európskeho 
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parlamentu umožnila vzájomnú výmenu 
názorov na príslušné opatrenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta skutočnosť, že odborníci Komisie sa 
budú môcť zúčastniť na informačných 
schôdzach s poslancami, pretože sa 
ukázalo, že organizovanie takýchto 
schôdzí, v ideálnom prípade pred prijatím 
delegovaných aktov, je nesmierne užitočné 
pri objasňovaní kľúčových aspektov týchto 
aktov a uľahčení konečného súhlasu 
Parlamentu.

7. víta skutočnosť, že odborníci Komisie sa 
budú môcť zúčastniť na informačných 
schôdzach s poslancami, pretože sa 
ukázalo, že organizovanie takýchto schôdzí
v dostatočnom predstihu pred prijatím 
delegovaných aktov, je nesmierne užitočné 
pri objasňovaní kľúčových aspektov týchto 
aktov a uľahčení konečného súhlasu 
Parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na veľmi významný rozvoj 
možností, ktoré predstavujú delegované 
akty v rámci legislatívnych aktov; 
vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočnými zdrojmi úradníkov na to, 
aby mohol Európsky parlament naplno
prevziať svoju politickú zodpovednosť za 
kontrolu delegovania právomocí na
Európsku komisiu, najmä pokiaľ ide 
o vyjadrenie námietok v lehote stanovenej 
v základnom legislatívnom akte; žiada 
kvantitatívne aj kvalitatívne posúdenie 
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administratívnych prostriedkov, ktoré 
Európsky parlament potrebuje na to, aby 
mohol náležite prevziať svoju 
zodpovednosť spoluzákonodarcu.

Or. fr


