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Pozměňovací návrh 1
Giuseppe Gargani

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Parlament v zásadě uvítal 
zakotvení aktů v přenesené pravomoci v 
článku 290 Smlouvy o fungování EU, 
neboť je tak zajištěn větší prostor pro 
dohled nad přenesenými pravomocemi, je 
však znepokojen nadměrným užíváním
aktů v přenesené pravomoci v návrzích
Komise – a to z hlediska počtu i rozsahu –
a jejich nedostatečnou přesností, a navíc 
vzhledem k tomu, že Rada bývá 
v pokušení měnit takovéto akty na 
prováděcí akty podle článku 291 Smlouvy 
o fungování EU; zdůrazňuje, že článek 
290 výslovně omezuje rozsah přenesených 
aktů na prvky, které nejsou podstatné, a 
upozorňuje, že nadměrné užívání 
přenesených pravomocí podkopává 
legitimitu legislativního postupu; v této 
souvislosti rovněž odkazuje na 
odůvodněná stanoviska vnitrostátních 
parlamentů podle čl. 7 odst. 2 protokolu č. 
2, z jejichž závěrů vyplývá, že široký 
rozsah přenesených pravomocí v 
navrhovaném aktu neumožňuje posoudit, 
zda bude konkrétní legislativní praxe v 
souladu se zásadou subsidiarity, či nikoli;

6. zdůrazňuje, že Parlament v zásadě uvítal 
zakotvení aktů v přenesené pravomoci v 
článku 290 Smlouvy o fungování EU, 
neboť je tak zajištěn větší prostor pro 
dohled, vyzdvihuje ale, že propůjčení 
těchto přenesených pravomocí, stejně jako 
prováděcích pravomocí podle článku 291, 
není nikdy povinností; bere na vědomí, že 
používání aktů v přenesené pravomoci by 
mělo být zváženo v případech, kdy je 
zapotřebí pružnosti a účinnosti, jichž není 
možné dosáhnout prostřednictvím 
řádného legislativního postupu, avšak za 
předpokladu, že v základním aktu jsou 
výslovně vymezeny cíl, obsah, rozsah a 
doba trvání daného přenesení a jasně 
stanoveny podmínky, jimž přenesení 
podléhá; vyjadřuje své znepokojení nad 
tendencí Rady trvat na prováděcích 
aktech v případě ustanovení, kdy je možné 
použít pouze základní akt či akty v 
přenesené pravomoci; zdůrazňuje, že 
zákonodárce může rozhodnout o tom, že 
určité prvky mohou být přijaty 
prostřednictvím prováděcích aktů, pouze v 
tom případě, nepředstavují-li žádnou další 
politickou orientaci; bere na vědomí, že 
článek 290 výslovně omezuje oblast
působnosti aktů v přenesené pravomoci 
na ty prvky legislativního aktu, které 
nejsou podstatné, a že tudíž akty v 
přenesené pravomoci nemohou být 
použity ani v případě pravidel, jež jsou 
podstatná pro předmět daných právních 
předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva
poskytuje vnitrostátním parlamentům větší 
roli, a upozorňuje, že kromě úlohy, kterou 
hrají při sledování dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality, mohou 
představovat a představují přínos pro 
politický dialog; domnívá se, že aktivní 
úloha, kterou mohou vnitrostátní 
parlamenty sehrávat v oblasti ovlivňování 
činnosti členů Rady ministrů a dobré 
spolupráce mezi Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, může pomoci 
při vytváření zdravé parlamentní 
protiváhy k výkonu výkonné moci ve 
fungování EU;

7. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva
posiluje postavení vnitrostátních 
parlamentů, a upozorňuje, že kromě úlohy, 
kterou hrají při sledování dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality, mohou 
představovat a představují přínos pro
politický dialog; domnívá se nicméně, že v 
tomto ujednání jsou značné mezery a 
nedostatky, neboť umožňuje zachovat 
beze změn i legislativní návrhy, jež 
projednávaly vnitrostátní parlamenty, 
jelikož byly podle nich v rozporu se 
zásadou subsidiarity, jak tomu bylo v 
případě návrhu na vytvoření Úřadu 
evropského veřejného žalobce;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Giuseppe Gargani

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 
poskytuje vnitrostátním parlamentům větší 
roli, a upozorňuje, že kromě úlohy, kterou 
hrají při sledování dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality, mohou 
představovat a představují přínos pro 
politický dialog; domnívá se, že aktivní 
úloha, kterou mohou vnitrostátní 
parlamenty sehrávat v oblasti ovlivňování 
činnosti členů Rady ministrů a dobré 
spolupráce mezi Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, může pomoci 

7. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 
posiluje postavení vnitrostátních 
parlamentů, a upozorňuje, že kromě úlohy, 
kterou hrají při sledování dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality, mohou 
představovat a představují přínos pro 
politický dialog; domnívá se, že aktivní 
úloha, kterou mohou vnitrostátní 
parlamenty sehrávat v oblasti ovlivňování 
činnosti členů Rady ministrů a dobré 
spolupráce mezi Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, může pomoci 
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při vytváření zdravé parlamentní protiváhy 
k výkonu výkonné moci ve fungování EU.

při vytváření zdravé parlamentní protiváhy 
k výkonu výkonné moci ve fungování EU;
odkazuje rovněž na odůvodněná 
stanoviska vnitrostátních parlamentů 
podle čl. 7 odst. 2 protokolu č. 2, podle 
kterých neumožňuje široký rozsah 
pravomocí přenesených podle článku 290 
SFEU v navrhovaných aktech posoudit, 
zda by konkrétní legislativní praxe byla v 
souladu se zásadou subsidiarity, či nikoli;

Or. en


