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Ændringsforslag 1
Giuseppe Gargani

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. konstaterer, at Parlamentet i princippet 
støttede indførelsen af delegerede retsakter 
i artikel 290 i TEUF, fordi dette gav bedre 
muligheder for at føre kontrol med
delegation af beføjelser, men at 
Parlamentet er foruroliget over den 
overdrevne brug af delegerede retsakter i
Kommissionens forslag, både hvad angår 
antal og rækkevidde og hvad angår 
manglende præcision, og at Rådet har 
ladet sig friste til at konvertere sådanne 
retsakter til gennemførelsesretsakter i 
henhold til artikel 291 i TEUF;
understreger, at artikel 290 udtrykkeligt 
begrænser anvendelsesområdet for 
delegerede retsakter til ikke-væsentlige 
elementer i den lovgivningsmæssige 
retsakt, og at en overdreven anvendelse af 
delegation virker undergravende på 
lovgivningsprocedurens legitimitet; 
henviser i denne kontekst ligeledes til de 
begrundede udtalelser, som nationale 
parlamenter har afgivet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i protokol nr. 2, og hvori 
de har konkluderet, at det bredt 
formulerede anvendelsesområde for 
delegation i en foreslået retsakt ikke gør 
det muligt at vurdere, om de konkrete 
lovgivningsmæssige realiteter vil være i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
eller ej;

6. konstaterer, at Parlamentet i princippet 
støttede indførelsen af delegerede retsakter 
i artikel 290 i TEUF, fordi dette gav bedre 
muligheder for at føre kontrol, men 
understreger, at der aldrig er pligt til at 
tildele Kommissionen sådanne delegerede 
beføjelser eller gennemførelsesbeføjelser i 
henhold til artikel 291; anerkender, at det 
bør overvejes at gøre brug af delegerede 
retsakter, hvis der er behov for fleksibilitet 
og effektivitet, og dette ikke kan opnås ved 
hjælp af den almindelige 
lovgivningsprocedure, forudsat at 
formålet med og indholdet, omfanget og 
varigheden af den pågældende delegation 
er fastlagt udtrykkeligt, og at de 
betingelser, der gælder for delegationen, 
er klart fastlagt i basisretsakten; 
udtrykker bekymring over Rådets tendens 
til at forlange gennemførelsesretsakter til 
bestemmelser, hvor man kun kan anvende 
basisretsakten eller delegerede retsakter; 
understreger, at lovgiver kun kan beslutte 
at tillade vedtagelse i form af 
gennemførelsesretsakter, når der er tale 
om elementer, der ikke afspejler nogen ny 
politisk tilgang; understreger, at artikel 
290 udtrykkeligt begrænser 
anvendelsesområdet for delegerede 
retsakter til ikke-væsentlige elementer i en 
lovgivningsmæssig retsakt, og at der 
derfor heller ikke kan anvendes 
delegerede retsakter til regler, som er af 
væsentlig betydning for det pågældende 
område;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Francesco Enrico Speroni

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den styrkede rolle, som 
Lissabontraktaten tildeler de nationale 
parlamenter, og understreger, at de 
nationale parlamenter, samtidig med at de 
overvåger, om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet overholdes, kan 
yde positive bidrag til den politiske dialog 
og rent faktisk gør dette; mener, at den 
aktive rolle, som de nationale parlamenter 
kan spille ved at vejlede medlemmer af 
EU's Ministerråd, og et godt samarbejde 
mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter kan bidrage til at 
skabe en sund parlamentarisk modvægt til 
udøvelsen af udøvende beføjelser i EU's 
funktionsmåde.

7. fremhæver den styrkede rolle, som 
Lissabontraktaten tildeler de nationale 
parlamenter, og understreger, at de 
nationale parlamenter, samtidig med at de 
overvåger, om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet overholdes, kan 
yde positive bidrag til den politiske dialog 
og rent faktisk gør dette; mener imidlertid, 
at lovgivningen er mangelfuld og 
utilstrækkelig, da den tillader, at et 
lovgivningsforslag opretholdes uden 
ændringer, selv om de nationale 
parlamenter har vedtaget udtalelser om, at 
forslaget anses for at være i strid med 
nærhedsprincippet, som det skete i 
forbindelse med forslaget om oprettelse af 
en europæisk anklagemyndighed;

Or. it

Ændringsforslag 3
Giuseppe Gargani

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den styrkede rolle, som 
Lissabontraktaten tildeler de nationale 
parlamenter, og understreger, at de 
nationale parlamenter, samtidig med at de 
overvåger, om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet overholdes, kan 
yde positive bidrag til den politiske dialog 
og rent faktisk gør dette; mener, at den 
aktive rolle, som de nationale parlamenter 
kan spille ved at vejlede medlemmer af 
EU's Ministerråd, og et godt samarbejde 

7. fremhæver den styrkede rolle, som 
Lissabontraktaten tildeler de nationale 
parlamenter, og understreger, at de 
nationale parlamenter, samtidig med at de 
overvåger, om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet overholdes, kan 
yde positive bidrag til den politiske dialog 
og rent faktisk gør dette; mener, at den 
aktive rolle, som de nationale parlamenter 
kan spille ved at vejlede medlemmer af 
EU's Ministerråd, og et godt samarbejde 
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mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter kan bidrage til at 
skabe en sund parlamentarisk modvægt til 
udøvelsen af udøvende beføjelser i EU's 
funktionsmåde.

mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter kan bidrage til at 
skabe en sund parlamentarisk modvægt til 
udøvelsen af udøvende beføjelser i EU's 
funktionsmåde; henviser ligeledes til de 
begrundede udtalelser fra nationale 
parlamenter i henhold til artikel 7, stk. 2, i 
protokol nr. 2 om, at det bredt 
formulerede anvendelsesområde for 
delegation i henhold til artikel 290 i 
TEUF i en foreslået retsakt ikke gør det 
muligt at vurdere, om de konkrete 
lovgivningsmæssige realiteter vil være i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
eller ej.

Or. en


