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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je bil dosežen pomemben napredek pri izvajanju členov 290 in 291 
Lizbonske pogodbe v praksi, in izpostavlja, da je pri medinstitucionalnih pogajanjih vedno 
bolj pomembna izbira med delegiranimi in izvedbenimi akti;

2. poudarja, da se sozakonodajalci sicer ne strinjajo vedno glede bistvenih elementov teh 
dveh vrst aktov, vendar bi moral Parlament vztrajati pri tem, da politično občutljivih 
vprašanj, ki bi lahko dopolnjevala temeljni akt, ni mogoče urejati z izvedbenimi akti, saj 
bi to negativno vplivalo na pravico Parlamenta do nadzora;

3. poudarja, da z razvrstitvijo podatkov kot tajnih na nekaterih področjih dejavnosti ni 
dopustno omejiti pravice Parlamenta do nadzora nad delegiranimi akti; meni, da je v 
primerih, ko delegirani akti vsebujejo tako vrsto podatkov, treba sprejeti ustrezne ukrepe v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki bodo poslancem omogočili dostop do teh dokumentov;

4. meni, da hiter prenos delegiranih aktov glavnim odborom predstavlja pomemben 
napredek, saj ima pozitiven vpliv na izvrševanje pravice poslancev do nadzora;

5. verjame, da kroženje delegiranih aktov med poslanci s pomočjo glasila poenostavlja 
nadzor nad temi akti in poslancem omogoča, da pravočasno vložijo ugovore;

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da strokovnjaki Parlamenta niso redno povabljeni na 
pripravljalne sestanke o delegiranih aktih; poziva Komisijo, naj sprejme dodatne ukrepe 
za rešitev tega vprašanja in redno obvešča Parlament o časovnem razporedu za sprejem 
teh aktov;

7. pozdravlja pripravljenost strokovnjakov Komisije za udeležbi na informativnih sestankih s 
poslanci, saj se je pokazalo, da je priprava takšnih srečanj – če je mogoče pred sprejetjem 
delegiranih aktov – zelo koristna za razjasnitev ključnih elementov takih aktov in za lažjo 
pridobitev končnega soglasja Parlamenta.


