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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че е постигнат значителен напредък по отношение на прилагането на 
практика на член 290 и член 291 от Договора от Лисабон, и изтъква, че  на избора 
между делегирани актове и актове за изпълнение се отдава все по-голямо значение 
при междуинституционалните преговори;

2. подчертава, че макар съзаконодателите не винаги да споделят едно и също 
разбиране за съществените елементи на двата вида актове, Парламентът следва да 
продължи да набляга на това, че политически деликатни въпроси, които биха могли 
да допълнят основния акт, не могат да се уреждат посредством актове за 
изпълнение, тъй като това би повлияло отрицателно върху правото на проверка от 
страна на Парламента;

3. подчертава, че не би следвало поверителността на информацията в някои сфери на 
дейност да възпрепятства упражняването на правото на проверка на Парламента по 
отношение на делегираните актове; отбелязва, че ако такъв вид информация се 
окаже обект на делегиран акт, то на членовете на ЕП следва да бъде осигурен 
достъп до нея в съответствие с действащото законодателство;

4. счита, че е постигнат значителен напредък за гарантирането на бързото 
предоставяне на делегираните актове на водещите комисии, което на свой ред има 
положителен ефект върху упражняването от страна на членовете на ЕП на правото 
на проверка;

5. вярва, че разпространението на делегираните актове сред членовете на ЕП под 
формата на информационен бюлетин улеснява упражняването на контрол върху 
тези актове и позволява на членовете на ЕП да повдигнат своевременно евентуални 
възражения;

6. отбелязва с безпокойство, че експертите на Парламента не са последователно 
канени на подготвителни срещи във връзка с делегирани актове; призовава 
Комисията да предприеме допълнителни стъпки за разглеждане на този въпрос и да 
държи Парламента в течение относно планираната програма за приемането на 
такива актове;

7. приветства възможността за участие на експертите на Комисията в информационни 
срещи с членовете на ЕП, тъй като провеждането на подобни срещи – в идеалния 
случай, преди приемането на делегираните актове – е доказало своята полза, 
особено с оглед на изясняването на ключовите аспекти на актовете и улесняването 
на постигането на окончателно съгласие в Парламента.


