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Изменение 1
Джузепе Гаргани

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че Парламентът приветства
по принцип въвеждането на делегирани 
актове в член 290 от ДФЕС, тъй като те 
осигуряват по-голяма възможност за 
надзор по отношение на делегирането 
на правомощия, но изразява 
загриженост във връзка с 
прекомерното използване на 
делегирани актове в предложенията 
на Комисията, както по отношение 
на техния брой и обхват, така и по 
отношение на липсата на точност, и 
като има предвид освен това, че 
Съветът се изкушава да превърне 
тези актове в актове за изпълнение в 
съответствие с член 291 от ДФЕС; 
подчертава, че член 290 изрично 
ограничава обхвата на делегираните 
актове до несъществени елементи от
законодателния акт, и подчертава, че 
прекомерното използване на 
делегиране подкопава устоите на 
законността на законодателната 
процедура; във връзка с това се 
позовава също така на мотивирани 
становища от националните 
парламенти съгласно член 7, 
параграф 2 от Протокол № 2, които 
заключават, че широкият обхват на 
делегирането в дадено предложение за 
акт не позволява да се направи оценка 
на това дали конкретната 
законодателна реалност би била в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност;

6. посочва, че Парламентът приветства 
по принцип въвеждането на делегирани 
актове в член 290 от ДФЕС, тъй като те 
осигуряват по-голяма възможност за 
надзор, но подчертава, че 
предоставянето на такива делегирани 
правомощия, както и на 
изпълнителни правомощия съгласно 
член 291, никога не е задължение; 
признава, че използването на 
делегирани актове следва да се 
разглежда, когато са необходими 
гъвкавост и ефективност, които не 
могат да бъдат осигурени чрез 
обикновената законодателна 
процедура, при условие че целта, 
съдържанието, обхватът и 
продължителността на това 
делегиране са посочени изрично и 
условията, на които подлежи 
делегирането, са определени ясно в 
основния акт; изразява загриженост 
относно тенденцията на Съвета да 
настоява за актове за изпълнение във 
връзка с разпоредби, при които могат 
да се използват само основният акт 
или делегирани актове; подчертава, 
че само по отношение на елементи, 
които не водят до допълнителна 
политическа ориентация, 
законодателят може да реши да даде 
възможност те да бъдат приемани 
чрез актове за изпълнение; признава, че 
член 290 изрично ограничава обхвата на 
делегираните актове до несъществени 
елементи на даден законодателен акт 
и че поради това делегирани актове не 
могат да бъдат използвани за правила
от съществено значение за предмета 
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на законодателството;

Or. en

Изменение 2
Франческо Енрико Сперони

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква по-голямата роля на 
националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон и подчертава, че 
наред с ролята, която те имат във връзка 
с наблюдението на спазването на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, те могат да имат и 
действително имат положителен принос 
в рамките на политическия диалог;
счита, че активната роля, която 
националните парламенти могат да 
играят при насочването на членовете 
на Съвета на министрите, и доброто 
сътрудничество между Европейския 
парламент и националните 
парламенти могат да помогнат да се 
създаде силен парламентарен 
противовес на упражняването на 
изпълнителната власт във 
функционирането на ЕС.

7. изтъква по-голямата роля на 
националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон и подчертава, че 
наред с ролята, която те имат във връзка 
с наблюдението на спазването на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, те могат да имат и 
действително имат положителен принос 
в рамките на политическия диалог; все 
пак счита за непълна и неподходяща 
уредбата в частта ѝ, която допуска и 
при наличието на становища на 
националните парламенти, които 
считат, че дадено законодателно 
предложение противоречи на 
принципа на субсидиарност, същото 
да може да бъде запазено без 
изменения, както това стана с 
предложението относно създаването 
на Европейска прокуратура;

Or. it

Изменение 3
Джузепе Гаргани

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква по-голямата роля на 7. изтъква по-голямата роля на 
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националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон и подчертава, че 
наред с ролята, която те имат във връзка 
с наблюдението на спазването на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, те могат да имат и 
действително имат положителен принос 
в рамките на политическия диалог; 
счита, че активната роля, която 
националните парламенти могат да 
играят при насочването на членовете на 
Съвета на министрите, и доброто 
сътрудничество между Европейския 
парламент и националните парламенти 
могат да помогнат да се създаде силен 
парламентарен противовес на 
упражняването на изпълнителната власт 
във функционирането на ЕС.

националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон и подчертава, че 
наред с ролята, която те имат във връзка 
с наблюдението на спазването на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, те могат да имат и 
действително имат положителен принос 
в рамките на политическия диалог; 
счита, че активната роля, която 
националните парламенти могат да 
играят при насочването на членовете на 
Съвета на министрите, и доброто 
сътрудничество между Европейския 
парламент и националните парламенти 
могат да помогнат да се създаде силен 
парламентарен противовес на 
упражняването на изпълнителната власт 
във функционирането на ЕС. позовава 
се също така на мотивирани 
становища от националните 
парламенти съгласно член 7, 
параграф 2 от Протокол № 2, според 
които широкият обхват на 
делегирането съгласно член 290 от 
ДФЕС в дадено предложение за акт не 
позволява да се направи оценка на 
това дали конкретната 
законодателна реалност би била в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност;

Or. en


