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Predlog spremembe 1
Sajjad Karim

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se sozakonodajalci sicer ne 
strinjajo vedno glede bistvenih elementov 
teh dveh vrst aktov, vendar bi moral 
Parlament vztrajati pri tem, da politično 
občutljivih vprašanj, ki bi lahko 
dopolnjevala temeljni akt, ni mogoče 
urejati z izvedbenimi akti, saj bi to 
negativno vplivalo na pravico Parlamenta 
do nadzora;

2. poudarja, da se sozakonodajalci sicer ne 
strinjajo vedno glede bistvenih elementov 
teh dveh vrst aktov, vendar bi moral 
Parlament nadaljevati z ocenjevanjem 
ustreznosti delegiranih ali izvedbenih 
aktov na podlagi pravnih meril, ne pa 
političnega mnenja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da ima Parlament čedalje 
več težav pri pogajanjih s Svetom zaradi 
nepripravljenosti Sveta, da uporablja 
delegirane akte, ter zaradi dejstva, da 
čeprav obstaja možnost vključitve 
potrebnih elementov v temeljni akt in je 
izvajanje izvedbenih aktov hkrati pravno 
utemeljena možnost, bi bilo ta pristop v 
nekaterih primerih, kot so sektorji, v 
katerih se tehnologije še vedno razvijajo, 
izredno težko uporabiti; poudarja, da 
lahko poleg tega omenjeni pristop 
povzroči, da bodo nekateri deli 
zakonodaje neusklajeni z načeli boljše 
pravne ureditve v EU;

Or. ro
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Predlog spremembe 3
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se na mnogih pravnih 
področjih, kot sta energija in 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izkaže, da imajo vprašanja, ki 
na prvi pogled delujejo kot pretežno 
tehnična, pomembne politične posledice; 
zato poudarja, da bi morali za 
zagotavljanje demokratične legitimnosti 
skozi celoten zakonodajni postopek EU 
Parlamentu zagotoviti zadostno strokovno 
znanje za samostojno izvajanje pravice do 
nadzora.

Or. ro

Predlog spremembe 4
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morala Komisija zaradi 
podelitve demokratične legitimnosti 
sprejetju vsakega delegiranega ali 
izvedbenega akta, vzpostaviti posvetovalne 
forume vseh ustreznih zainteresiranih 
strani, tudi civilne družbe, držav članic in 
predstavnikov Evropskega parlamenta. 

Or. en

Predlog spremembe 5
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja pripravljenost strokovnjakov 
Komisije za udeležbi na informativnih 
sestankih s poslanci, saj se je pokazalo, da 
je priprava takšnih srečanj – če je mogoče
pred sprejetjem delegiranih aktov – zelo 
koristna za razjasnitev ključnih elementov 
takih aktov in za lažjo pridobitev končnega 
soglasja Parlamenta.

7. pozdravlja pripravljenost strokovnjakov 
Komisije za udeležbi na informativnih 
sestankih s poslanci, saj se je pokazalo, da 
je priprava takšnih srečanj veliko pred 
sprejetjem delegiranih aktov zelo koristna 
za razjasnitev ključnih elementov takih 
aktov in za lažjo pridobitev končnega 
soglasja Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 6
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je seznanjen z zelo pomembnim 
razvojem možnosti za delegirane akte v 
zakonodajnih aktih; je zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja uslužbencev Evropskega 
parlamenta, ki bi lahko polno prevzeli 
politično odgovornost za spremljanje 
delegiranja na Evropsko komisijo, na 
primer z nestrinjanjem z rokom, 
določenim v temeljnem zakonodajnem 
aktu; zahteva kvantitativno in kvalitativno 
analizo upravnih sredstev, ki jih Evropski 
parlament potrebuje, da lahko pravilno 
prevzame svojo vlogo sozakonodajalca. 

Or. fr


