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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad padaryta didelė pažanga praktiškai įgyvendinant Lisabonos sutarties 290 ir 
291 straipsnius, taip pat pažymi, kad vis didesnė svarba teikiama tarpinstitucinėms 
deryboms, susijusioms su tuo, kurie – deleguotieji ar įgyvendinimo – aktai turėtų būti 
pasirinkti;

2. pabrėžia, kad, nors teisėkūros institucijos ne visuomet vienodai suvokia esminius šių 
dviejų tipų teisės aktų elementus, Parlamentas turėtų toliau pabrėžti, kad politiškai opūs 
klausimai, kuriais galėtų būti papildytas pagrindinis aktas, negali būti sprendžiami taikant 
įgyvendinimo aktus, nes tai neigiamai paveiktų Parlamento teisę tikrinti;

3. pabrėžia, jog dėl to, kad įslaptinama su kai kurių sričių veikla susijusi informacija, 
neturėtų būti varžoma Parlamento teisė tikrinti deleguotuosius aktus; pažymi, jog tuo 
atveju, jei deleguotasis aktas susijęs su tokio tipo informacija, turėtų būti imamasi būtinų 
veiksmų, kad Parlamento nariams būtų užtikrinta galimybė su ja susipažinti remiantis 
galiojančiais teisės aktais;

4. mano, kad padaryta didelė pažanga užtikrinant greitą deleguotųjų aktų perdavimą 
vadovaujantiems komitetams, o tai, savo ruožtu, teigiamai paveikė Parlamento narių 
naudojimąsi teise tikrinti;

5. laikosi nuomonės, jog dėl to, kad deleguotieji aktai Parlamento nariams platinami 
naudojant informacinį biuletenį, tokius aktus lengviau tikrinti ir Parlamento nariai gali 
laiku pareikšti galimus prieštaravimus;

6. su susirūpinimu pažymi, kad Parlamento ekspertai sistemiškai nekviečiami į 
parengiamuosius posėdžius deleguotųjų aktų klausimais; ragina Komisiją imtis tolesnių 
veiksmų siekiant spręsti šį klausimą ir nuolat informuoti Parlamentą apie planuojamą 
tokių aktų priėmimo tvarkaraštį;

7. teigiamai vertina tai, kad Komisijos ekspertai gali kartu su Parlamento nariais dalyvauti 
informaciniuose posėdžiuose, nes pasitvirtino, kad tokių posėdžių organizavimas –
geriausia iki deleguotųjų aktų tvirtinimo – itin naudingas svarbiausiems tokių aktų 
aspektams paaiškinti ir galutiniam susitarimui Parlamente paskatinti.


