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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. odnotowuje, że poczyniono znaczne postępy w praktycznym stosowaniu art. 290 i 291 
Traktatu z Lizbony i zaznacza, że podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych coraz 
większą uwagę poświęca się wyborowi między aktami delegowanymi i wykonawczymi;

2. podkreśla, że pomimo iż współprawodawcy nie zawsze interpretują w taki sam sposób 
istotne elementy tych dwóch rodzajów aktów, Parlament powinien nadal podkreślać, że 
kwestii newralgicznych z politycznego punktu widzenia, które mogłyby uzupełnić akt 
podstawowy, nie należy regulować w drodze aktów wykonawczych, gdyż mogłoby to 
wpłynąć niekorzystnie na uprawnienia kontrolne Parlamentu;

3. podkreśla, że klasyfikacja informacji w niektórych obszarach działalności nie powinna 
stanowić przeszkody w egzekwowaniu przez Parlament prawa do kontroli aktów 
delegowanych; odnotowuje, że jeżeli taki rodzaj informacji podlega aktom delegowanym,
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem należy przyjąć ustalenia niezbędne do 
umożliwienia posłom dostępu do tych informacji;

4. uważa, że dokonano znacznych postępów w dążeniu do zapewnienia sprawnego 
przekazywania aktów delegowanych komisjom przedmiotowo właściwym, co z kolei 
pozytywnie wpłynęło na egzekwowanie przez posłów uprawnień kontrolnych;

5. uważa, że przekazywanie posłom aktów delegowanych za pośrednictwem biuletynu 
ułatwia kontrolę takich aktów i umożliwia posłom zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń we 
właściwym czasie; 

6. odnotowuje z niepokojem, że eksperci Parlamentu nie są regularnie zapraszani na 
posiedzenia przygotowawcze dotyczące aktów delegowanych; wzywa Komisję do 
podjęcia dalszych kroków w celu uregulowania tej kwestii oraz do informowania 
Parlamentu o planowanym harmonogramie przyjmowania takich aktów;

7. wyraża zadowolenie, iż eksperci Komisji są gotowi uczestniczyć w posiedzeniach 
informacyjnych z udziałem posłów, gdyż organizacja takich spotkań – najlepiej przed 
przyjęciem aktów delegowanych – okazała się szczególnie przydatna dla wyjaśnienia 
kluczowych aspektów takich aktów oraz ułatwienia Parlamentowi ich ostatecznego 
zatwierdzenia.


