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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že pokud jde o uvedení článku 290 a 291 Lisabonské smlouvy do praxe, bylo 
dosaženo značného pokroku, a poukazuje na to, že v interinstitucionálních jednáních se 
klade stále větší důraz na volbu mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty;

2. vyzdvihuje, že ačkoli spolutvůrci právních předpisů se mnohdy úplně neshodují na 
základní charakteristice obou typů aktů, Parlament by měl i nadále zdůrazňovat, že 
politicky citlivá témata, která by mohla doplňovat základní akt, nelze zpracovávat formou 
prováděcích aktů, protože by to negativně ovlivnilo kontrolní pravomoci Parlamentu;

3. zdůrazňuje, že utajení informací v určitých oblastech činnosti by Parlamentu nemělo 
bránit v tom, aby na akty v přenesené pravomoci uplatňoval svou kontrolní pravomoc; 
upozorňuje na to, že pokud by takové informace byly předmětem aktu v přenesené 
pravomoci, měla by být v souladu s platnými právními předpisy přijata nezbytná opatření, 
která by k němu poslancům umožnila přístup;

4. domnívá se, že bylo dosaženo významného pokroku v zajištění rychlého předávání aktů 
v přenesené pravomoci příslušným výborům, což zase příznivě ovlivnilo výkon 
kontrolních pravomocí poslanců;

5. domnívá se, že skutečnost, že jsou akty v přenesené pravomoci poslancům zpřístupněny 
formou informačního bulletinu, usnadňuje kontrolu těchto aktů a poslanci tak mohou včas 
vznášet případné námitky;

6. poukazuje se znepokojením na to, že odborníci Parlamentu nejsou soustavně zváni 
k účasti na přípravných schůzích týkajících se aktů v přenesené pravomoci; vyzývá 
Komisi, aby se touto otázkou dále zabývala a aby Parlament informovala o plánovaném 
harmonogramu přijímání těchto aktů; 

7. vítá skutečnost, že odborníci Komise jsou ochotni se účastnit informačních schůzí 
s poslanci, neboť pořádání těchto schůzí, a to v ideálním případě před přijetím aktů 
v přenesené pravomoci, je dle zkušeností velmi užitečné pro vyjasnění klíčových aspektů 
těchto aktů a pro to, aby Parlament udělil konečný souhlas.


