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Módosítás 1
Giuseppe Gargani

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a Parlament elvben 
üdvözölte az EUMSZ 290. cikkében 
szereplő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat, mivel azok nagyobb áttekintési 
hatásköröket nyújtanak a
felhatalmazásokat illetően, ám aggódik a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
bizottsági javaslatokban történő túlzott 
alkalmazása miatt, mind számukat, mind 
hatályukat vagy a pontatlanságukat 
tekintve, továbbá megjegyzi, hogy a 
Tanács hajlamos ezeket az aktusokat az 
EUMSZ 291. cikke szerinti végrehajtási 
aktusokká alakítani; hangsúlyozza, hogy a 
290. cikk kifejezetten a jogalkotási aktusok 
nem lényeges elemeire korlátozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatályát, és kiemeli, hogy a felhatalmazás 
túlzott alkalmazása aláássa a jogalkotási 
folyamat legitimitását; ezzel kapcsolatban 
utal továbbá a nemzeti parlamenteknek a 
2. jegyzőkönyv 7. cikke (2) bekezdése 
szerinti indokolással ellátott véleményeire, 
amelyek arra a következtetésre jutottak, 
hogy a széles hatályú felhatalmazás egy 
javasolt jogi aktusban nem teszi lehetővé 
annak értékelését, hogy a konkrét 
jogalkotási valóság megfelelne-e a 
szubszidiaritás elvének vagy sem;

6. rámutat, hogy a Parlament elvben 
üdvözölte az EUMSZ 290. cikkében 
szereplő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat, mivel azok nagyobb áttekintési 
hatásköröket nyújtanak, azonban 
hangsúlyozza, hogy az ilyen 
felhatalmazások megadása, illetve a
végrehajtási hatáskörök 291. cikk szerinti 
átruházása sohasem kötelező; elismeri,
hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok alkalmazását meg kell fontolni 
akkor, ha rugalmasságra és 
hatékonyságra van szükség, és ez a rendes 
jogalkotási eljárás keretében nem 
biztosítható, feltéve, hogy a felhatalmazás 
célja, tartalma, alkalmazási köre és 
időtartama egyértelműen meghatározásra 
kerül és a felhatalmazásra vonatkozó 
feltételek pontosan rögzítve vannak az 
alap-jogiaktusban; aggodalmát fejezi ki a
Tanács azon tendenciája miatt, hogy 
ragaszkodik a végrehajtási aktusokhoz 
olyan rendelkezések esetében, amelyeknél 
csak az alap-jogiakust vagy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
lehet alkalmazni; hangsúlyozza, hogy a
jogalkotó csak azon elemek esetében 
határozhat úgy, hogy lehetővé teszi azok 
végrehajtási jogi aktusok útján történő 
elfogadását, amelyek nem vezetnek 
további politikai iránymutatáshoz; 
elismeri, hogy a 290. cikk kifejezetten a 
jogalkotási aktusok nem lényeges elemeire 
korlátozza a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok hatályát, és hogy ezért a
jogszabály szabályozási tárgyköre 
szempontjából alapvető fontosságú 
szabályokra felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat szintén nem lehet alkalmazni;
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Or. en

Módosítás 2
Francesco Enrico Speroni

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli a Lisszaboni Szerződés által a 
nemzeti parlamenteknek biztosított 
nagyobb szerepet, és hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás és arányosság elve 
tiszteletben tartásának ellenőrzésén kívül 
lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a 
politikai párbeszédhez, és élnek is ezzel a 
lehetőségükkel; úgy véli, hogy az aktív 
szerep, amelyet a nemzeti parlamentek
játszhatnak a Miniszterek Tanácsának 
irányításában, és a jó együttműködés az 
Európai Parlament és a nemzeti 
Parlamentek között elősegítheti az 
egészséges parlamenti ellensúly 
kialakulását a végrehajtó hatalom 
gyakorlásával szemben az Unió 
működésében.

7. kiemeli a Lisszaboni Szerződés által a 
nemzeti parlamenteknek biztosított 
nagyobb szerepet, és hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás és arányosság elve 
tiszteletben tartásának ellenőrzésén kívül 
lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a 
politikai párbeszédhez, és élnek is ezzel a 
lehetőségükkel; úgy véli azonban, hogy a 
szabályozás hiányos és nem megfelelő,
mert akkor is, amikor egy jogalkotási 
javaslat a nemzeti parlamentek által hozott 
határozatok szerint ellentétes a
szubszidiaritás elvével, a javaslatot 
módosítás nélkül el lehet fogadni, 
ahogyan az az Európai Ügyészség 
létrehozására irányuló javaslat kapcsán 
történt;

Or. it

Módosítás 3
Giuseppe Gargani

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli a Lisszaboni Szerződés által a 
nemzeti parlamenteknek biztosított 
nagyobb szerepet, és hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás és arányosság elve 
tiszteletben tartásának ellenőrzésén kívül 

7. kiemeli a Lisszaboni Szerződés által a 
nemzeti parlamenteknek biztosított 
nagyobb szerepet, és hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás és arányosság elve 
tiszteletben tartásának ellenőrzésén kívül 
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lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a 
politikai párbeszédhez, és élnek is ezzel a 
lehetőségükkel; úgy véli, hogy az aktív 
szerep, amelyet a nemzeti parlamentek 
játszhatnak a Miniszterek Tanácsának 
irányításában, és a jó együttműködés az 
Európai Parlament és a nemzeti 
Parlamentek között elősegítheti az 
egészséges parlamenti ellensúly 
kialakulását a végrehajtó hatalom 
gyakorlásával szemben az Unió 
működésében.

lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a 
politikai párbeszédhez, és élnek is ezzel a 
lehetőségükkel; úgy véli, hogy az aktív 
szerep, amelyet a nemzeti parlamentek 
játszhatnak a Miniszterek Tanácsának 
irányításában, és a jó együttműködés az 
Európai Parlament és a nemzeti 
Parlamentek között elősegítheti az 
egészséges parlamenti ellensúly 
kialakulását a végrehajtó hatalom 
gyakorlásával szemben az Unió 
működésében. utal továbbá a nemzeti 
parlamentek 2. jegyzőkönyv 7. cikkének 
(2) bekezdése szerinti indokolással ellátott 
véleményeire, amelyekben kifejtették, 
hogy az EUMSZ 290. cikke szerinti széles 
körű felhatalmazás egy javasolt jogi 
aktusban nem teszi lehetővé annak 
értékelését, hogy a konkrét jogalkotási 
valóság megfelelne-e a szubszidiaritás 
elvének vagy sem;

Or. en


