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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výboru pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že pokiaľ ide o uvádzanie článkov 290 a 291 Lisabonskej zmluvy do praxe, 
dosiahol sa výrazný pokrok, a poukazuje na to, že pri medziinštitucionálnych rokovaniach 
sa čoraz väčší význam prikladá voľbe medzi delegovanými a vykonávacími aktmi;

2. zdôrazňuje, že hoci sa spoluzákonodarcovia nemusia vždy zhodnúť v chápaní podstatných 
prvkov týchto dvoch druhov aktov, Parlament by mal naďalej klásť dôraz na to, že 
politicky citlivé otázky, ktoré by mohli dopĺňať základný akt, nemožno riešiť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, pretože by to malo negatívny vplyv na kontrolnú 
právomoc Parlamentu;

3. zdôrazňuje, že utajenie informácií v určitých oblastiach činností by nemalo Parlamentu 
brániť vo výkone jeho práva na kontrolu delegovaných aktov; konštatuje, že ak by bol 
takýto druh informácií predmetom delegovaného aktu, museli by sa v súvislosti s platnými 
právnymi predpismi vykonať potrebné úpravy, aby k nim poslanci mohli mať prístup;

4. domnieva sa, že sa dosiahol podstatný pokrok pri zabezpečovaní rýchleho postupovania 
delegovaných aktov gestorským výborom, čo malo následne pozitívny vplyv na výkon 
práva poslancov na kontrolu;

5. domnieva sa, že distribuovanie delegovaných aktov medzi poslancov prostredníctvom 
informačného bulletinu uľahčuje možnosť kontroly týchto aktov a poslancom umožňuje, 
aby včas vyjadrovali námietky;

6. so znepokojením konštatuje, že odborníci Parlamentu nie sú pravidelne pozývaní na 
prípravné schôdze o delegovaných aktoch; vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie kroky na 
riešenie tohto problému a aby Parlament naďalej informovala o plánovanom 
harmonograme prijímania týchto aktov;

7. víta skutočnosť, že odborníci Komisie sa budú môcť zúčastniť na informačných 
schôdzach s poslancami, pretože sa ukázalo, že organizovanie takýchto schôdzí, 
v ideálnom prípade pred prijatím delegovaných aktov, je nesmierne užitočné pri 
objasňovaní kľúčových aspektov týchto aktov a uľahčení konečného súhlasu Parlamentu.


