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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. ia act de faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în ce privește transpunerea în 
practică a articolelor 290 și 291 din Tratatul de la Lisabona, și subliniază faptul că în 
negocierile interinstituționale se acordă o importanță crescândă alegerii între actele 
delegate și actele de punere în aplicare;

2. subliniază faptul că, deși colegislatorii nu pot întotdeauna înțelege în același mod 
elementele esențiale ale celor două tipuri de acte, Parlamentul European ar trebui să 
sublinieze în continuare faptul că problemele politice sensibile care ar putea completa 
actul de bază nu pot fi tratate prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deoarece 
acest lucru ar afecta în mod negativ dreptul de control al Parlamentului;

3. subliniază faptul că clasificarea informațiilor în anumite domenii de activitate nu ar trebui 
să împiedice dreptul Parlamentului de a controla actele delegate; constată că, în cazul în 
care un astfel de tip de informații ar face obiectul unui act delegat, măsurile necesare 
pentru a permite accesul deputaților europeni la acesta ar trebui să fie luate în 
conformitate cu legislația în vigoare;

4. consideră că au fost înregistrate progrese semnificative în ce privește asigurarea 
transmiterii rapide a actelor delegate către comisiile competente în fond, fapt care, la 
rândul său, a influențat în mod pozitiv exercitarea de către deputații europeni a dreptului 
de control;

5. consideră că transmiterea actelor delegate către deputații europeni prin intermediul unui 
buletin informativ facilitează controlul acestor acte și permite acestora să își exprime 
eventualele obiecții în timp util;

6. constată cu îngrijorare că experții Parlamentului nu sunt invitați în mod sistematic la 
reuniunile pregătitoare privind actele delegate; invită Comisia să adopte măsuri 
suplimentare pentru a aborda această chestiune și să informeze Parlamentul cu privire la 
calendarul planificat pentru adoptarea unor astfel de acte;

7. salută disponibilitatea experților Comisiei de a participa la reuniuni de informare cu 
deputații europeni, având în vedere faptul că organizarea unor astfel de reuniuni - de 
preferat, înainte de adoptarea actelor delegate - s-a dovedit deosebit de utilă în clarificarea 
aspectelor cheie ale acestor acte și în facilitarea acordului final Parlamentului.


