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Tarkistus 1
Giuseppe Gargani

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että parlamentti oli 
periaatteessa tyytyväinen siihen, että 
SEUT-sopimuksen 290 artiklassa otettiin 
käyttöön delegoidut säädökset, koska se 
lisäsi valvontavaltaa säädösvallan siirron 
osalta, mutta on huolestunut delegoitujen 
säädösten liiallisesta käytöstä komission 
ehdotuksissa sekä niiden määrän että 
soveltamisalan tai epätarkkuuden osalta 
ja katsoo, että lisäksi neuvostoa on 
houkuttanut tällaisten säädösten 
muuntaminen täytäntöönpanosäädöksiksi 
SEUT-sopimuksen 291 artiklan 
mukaisesti; painottaa, että 290 artiklassa 
rajataan nimenomaisesti delegoitujen 
säädösten ulottuvuus muihin kuin 
säädöksen keskeisiin osiin ja että 
säädösvallan liiallinen siirtäminen 
vaarantaa lainsäädäntömenettelyn 
legitimiteetin; viittaa tässä yhteydessä 
myös kansallisten parlamenttien 
pöytäkirjan nro 2 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti antamiin perusteltuihin 
lausuntoihin, joissa nämä ovat todenneet, 
että ehdotetun säädöksen säädösvallan 
siirron laaja ulottuvuus ei anna 
mahdollisuutta arvioida sitä, onko 
konkreettinen lainsäädännöllinen 
todellisuus toissijaisuusperiaatteen 
mukaista;

6. painottaa, että parlamentti oli 
periaatteessa tyytyväinen siihen, että 
SEUT-sopimuksen 290 artiklassa otettiin 
käyttöön delegoidut säädökset, koska se 
lisäsi valvontavaltaa, mutta korostaa, ettei 
tällainen toimivallan siirto, eikä 
myöskään 291 artiklan mukainen 
täytäntöönpanovalta, koskaan ole 
velvollisuus; toteaa, että delegoitujen 
säädösten käyttöä olisi harkittava silloin, 
kun tarvitaan joustavuutta ja tehokkuutta 
eikä niitä voida saada aikaan tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, edellyttäen, 
että toimivallan siirron tavoite, sisältö, 
soveltamisala ja kesto on selkeästi 
määritelty ja että toimivallan siirtoon 
sovellettavat kriteerit on selkeästi ilmaistu 
perussäädöksessä; ilmaisee huolensa 
neuvoston taipumuksesta vaatia 
täytäntöönpanosäädöksiä sellaisten 
säännösten tapauksessa, joiden 
tapauksessa voidaan käyttää ainoastaan 
perussäädöstä tai delegoituja säädöksiä; 
korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjä 
voi ainoastaan sellaisten osien 
tapauksessa, jotka eivät johda pidemmälle 
menevään poliittiseen suuntautumiseen, 
päättää sallia niiden hyväksymisen 
täytäntöönpanosäädöksillä; toteaa, että 
290 artiklassa rajataan nimenomaisesti 
delegoitujen säädösten ulottuvuus muihin 
kuin säädöksen keskeisiin osiin ja että 
lainsäädännön aiheen kannalta 
olennaisten säännösten tapauksessa ei 
näin ollen myöskään voida käyttää 
delegoituja säädöksiä;



PE526.193v01-00 4/5 AM\1014151FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 2
Francesco Enrico Speroni

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa kansallisille parlamenteille 
Lissabonin sopimuksella annettua 
merkittävämpää asemaa ja painottaa, että 
niille kuuluvan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 
valvontatehtävän lisäksi niillä voi olla ja on 
merkittävä panos annettavanaan 
poliittiseen vuoropuheluun; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien aktiivinen 
tehtävä ministerineuvoston jäsenten 
ohjaamisessa sekä hyvä yhteistyö 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välillä voivat auttaa 
luomaan terveellisen parlamentaarisen 
vastapainon täytäntöönpanovallan 
käyttämiselle Euroopan unionin 
toiminnassa.

7. korostaa kansallisille parlamenteille 
Lissabonin sopimuksella annettua 
merkittävämpää asemaa ja painottaa, että 
niille kuuluvan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 
valvontatehtävän lisäksi niillä voi olla ja on 
merkittävä panos annettavanaan 
poliittiseen vuoropuheluun; katsoo 
kuitenkin, että säädös on puutteellinen ja 
epätarkoituksenmukainen, koska sen 
ansiosta myös silloin, kun jokin 
lainsäädäntöesitys on kansallisten 
parlamenttien antamien lausuntojen 
mukaan toissijaisuusperiaatteen 
vastainen, lainsäädäntöesitys voidaan 
hyväksyä ilman muutoksia, kuten 
tapahtui sen lainsäädäntöesityksen 
tapauksessa, jolla pyrittiin perustamaan 
Euroopan syyttäjänvirasto.

Or. it

Tarkistus 3
Giuseppe Gargani

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa kansallisille parlamenteille 
Lissabonin sopimuksella annettua 
merkittävämpää asemaa ja painottaa, että 
niille kuuluvan toissijaisuus- ja 

7. korostaa kansallisille parlamenteille 
Lissabonin sopimuksella annettua 
merkittävämpää asemaa ja painottaa, että 
niille kuuluvan toissijaisuus- ja 
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suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 
valvontatehtävän lisäksi niillä voi olla ja on 
merkittävä panos annettavanaan 
poliittiseen vuoropuheluun; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien aktiivinen 
tehtävä ministerineuvoston jäsenten 
ohjaamisessa sekä hyvä yhteistyö 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välillä voivat auttaa luomaan 
terveellisen parlamentaarisen vastapainon 
täytäntöönpanovallan käyttämiselle 
Euroopan unionin toiminnassa.

suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 
valvontatehtävän lisäksi niillä voi olla ja on 
merkittävä panos annettavanaan 
poliittiseen vuoropuheluun; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien aktiivinen 
tehtävä ministerineuvoston jäsenten 
ohjaamisessa sekä hyvä yhteistyö 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välillä voivat auttaa luomaan 
terveellisen parlamentaarisen vastapainon 
täytäntöönpanovallan käyttämiselle 
Euroopan unionin toiminnassa; viittaa 
myös kansallisten parlamenttien 
pöytäkirjan nro 2 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti antamiin perusteltuihin 
lausuntoihin, joissa nämä ovat todenneet, 
että ehdotetun säädöksen 290 artiklan 
mukaisen säädösvallan siirron laaja 
ulottuvuus ei anna mahdollisuutta 
arvioida sitä, onko konkreettinen 
lainsäädännöllinen todellisuus 
toissijaisuusperiaatteen mukainen;

Or. en


