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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att det gjorts avsevärda framsteg när det gäller att omsätta 
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget i praktiken och påpekar att det i interinstitutionella 
förhandlingar läggs allt större vikt vid valet mellan delegerade akter och 
genomförandeakter.

2. Europaparlamentet betonar att medan medlagstiftarna inte alltid behöver göra samma 
tolkning av de viktiga delarna i de båda typerna av akt bör parlamentet fortsätta att 
framhålla att politiskt känsliga frågor som skulle kunna komplettera den grundläggande 
akten inte kan hanteras med hjälp av genomförandeakter, eftersom detta skulle påverka 
parlamentets granskningsrätt negativt. 

3. Europaparlamentet betonar att sekretessen inom vissa verksamhetsområden inte bör 
hämma parlamentets rätt att granska delegerade akter. Om sekretessbelagd information 
skulle finnas i en delegerad akt bör man skapa de arrangemang som behövs för att 
ledamöter ska kunna få tillgång till akten, i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

4. Europaparlamentet anser att det gjorts avsevärda framsteg när det gäller att se till att de 
delegerade akterna snabbt översänds till de ansvariga utskotten, vilket i sin tur på ett 
positivt sätt påverkat utövandet av ledamöternas granskningsrätt.

5. Europaparlamentet anser att det underlättar granskningen av delegerade akter om man 
skickar dem till ledamöterna med ett nyhetsbrev. Detta ger också ledamöterna möjlighet 
att i god tid göra eventuella invändningar.

6. Det är oroande att parlamentets experter inte systematiskt bjuds in till möten där 
delegerade akter förbereds. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
ytterligare åtgärder för att ta itu med denna fråga och hålla parlamentet underrättat om 
tidsplaneringen för antagandet av sådana akter.

7. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens experter är tillgängliga för att delta i 
informationsmöten med ledamöterna, eftersom sådana möten – som i idealfallet hålls 
innan de delegerade akterna antas – har visat sig vara särskilt nyttiga när det gäller att 
förtydliga centrala aspekter i dessa akter och underlätta parlamentets slutliga samtycke.


