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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at der er blevet gjort betydelige fremskridt med hensyn til at omsætte artikel 
290 og 291 i Lissabontraktaten til praksis, og påpeger, at der i interinstitutionelle 
forhandlinger i højere grad lægges vægt på valget mellem delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter;

2. understreger, at selv om medlovgiverne ikke altid har samme opfattelse af de afgørende 
elementer i de to typer retsakter, bør Parlamentet fortsat understrege, at politisk følsomme 
spørgsmål, der kan supplere basisretsakten, ikke kan behandles ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, da dette vil påvirke Parlamentets ret til kontrol på en negativ 
måde;

3. understreger, at klassifikationen af oplysninger på visse indsatsområder ikke bør hæmme 
Parlamentets ret til at kontrollere delegerede retsakter; bemærker, at såfremt sådanne 
oplysninger bliver medtaget i delegerede retsakter, bør de nødvendige foranstaltninger for 
at give medlemsstaterne adgang hertil træffes i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning;

4. mener, at der er blevet gjort betydelige fremskridt med hensyn til at sikre, at de delegerede 
retsakter hurtigt fremsendes til de korresponderende udvalg, hvilket til gengæld har haft 
en positiv indvirkning på medlemmernes ret til kontrol;

5. mener, at fremsendelse af delegerede retsakter til medlemmerne ved hjælp af et 
nyhedsbrev letter kontrol med sådanne retsakter og giver medlemmerne mulighed for at 
gøre indsigelse i rette tid;

6. bemærker med bekymring, at Parlamentets eksperter ikke systematisk indbydes til 
forberedende møder om delegerede retsakter; opfordrer Kommissionen til at træffe 
yderligere foranstaltninger for at behandle dette spørgsmål og holde Parlamentet orienteret 
om den planlagte tidsplan for vedtagelse af sådanne retsakter;

7. glæder sig over, at Kommissionens eksperter kan deltage i orienteringsmøder med 
medlemmerne, idet afholdelse af sådanne møder – ideelt set før vedtagelsen af de 
delegerede retsakter – har vist sig at være særlig nyttigt med hensyn til at tydeliggøre 
centrale aspekter af sådanne retsakter og lette Parlamentets endelige godkendelse.


