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Pakeitimas 1
Giuseppe Gargani
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad Parlamentas iš principo 
teigiamai įvertino deleguotųjų aktų 
įtraukimą į SESV 290 straipsnį, kadangi 
jais suteikiamos didesnės galių perdavimo 
priežiūros galimybės, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad deleguotieji aktai
be saiko naudojami Komisijos 
pasiūlymuose – tai susiję ir su jų 
skaičiumi, ir su jų taikymo sritimi ar 
tikslumo trūkumu – be to, Taryba yra 
mėginusi tokius aktus pakeisti 
įgyvendinimo aktais pagal SESV 
291 straipsnį; pabrėžia, kad, remiantis 
290 straipsniu, deleguotųjų aktų taikymo 
sritis aiškiai ribota ir apima tik 
neesminius teisėkūros procedūra priimto 
akto elementus, taip pat pabrėžia, kad dėl 
besaikio deleguotųjų aktų naudojimo 
pakertamas teisėkūros procedūros 
teisėtumas; šiuo požiūriu taip pat 
atkreipia dėmesį į pagrįstas nuomones, 
kurias pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnio 
2 dalį teikia nacionaliniai parlamentai ir 
kuriose konstatuota, kad dėl plačios galių 
perdavimo taikymo srities neįmanoma 
įvertinti, ar konkreti teisėkūros situacija 
gali atitikti subsidiarumo principą;

6. pažymi, kad Parlamentas iš principo 
teigiamai įvertino deleguotųjų aktų 
įtraukimą į SESV 290 straipsnį, kadangi 
jais suteikiamos didesnės galių perdavimo 
priežiūros galimybės, tačiau pabrėžia, kad 
suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius 
ar įgyvendinimo aktus niekada nėra 
privaloma; pripažįsta, kad deleguotieji 
aktai turėtų būti naudojami tais atvejais, 
kai reikia lankstumo ir veiksmingumo, 
kurių negalima pasiekti taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą, jei yra aiškiai 
apibrėžti to delegavimo tikslas, turinys, 
taikymo sritis ir trukmė ir pagrindiniame 
teisės akte aiškiai nustatytos delegavimo 
sąlygos; yra susirūpinęs dėl to, kad Taryba
vis dažniau primygtinai reikalauja 
naudoti įgyvendinimo aktus dėl nuostatų, 
kurioms galima taikyti tik pagrindinius 
teisės aktus arba deleguotuosius aktus; 
pabrėžia, kad tik elementų, kuriems 
nereikalingas tolesnis politinis 
orientavimas, atveju teisės aktų leidėjas 
gali nuspręsti leisti juos priimti naudojant 
įgyvendinimo aktus; pripažįsta, kad 290 
straipsnyje deleguotųjų aktų taikymo sritis 
aiškiai apribota neesminiais teisėkūros 
akto elementais ir kad todėl deleguotieji 
aktai taip pat negali būti taikomi su šio 
teisės akto reglamentuojamu dalyku 
susijusioms esminėms taisyklėms;

Or. en
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7. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos 
sutartimi didesnis vaidmuo suteiktas 
nacionaliniams parlamentams, ir pabrėžia, 
kad šalia vaidmens, kurį jie atlieka 
stebėdami, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, jie gali užtikrinti 
ir užtikrina pozityvų indėlį į politinį 
dialogą; mano, kad aktyvus vaidmuo, kurį 
nacionaliniai parlamentai gali atlikti 
tinkamai nukreipdami Ministrų Tarybos 
narius, ir geras Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimas gali padėti užtikrinti 
sveiką parlamentinę atsvarą vykdomųjų 
galių įgyvendinimui ES veiklos kontekste.

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos 
sutartimi didesnis vaidmuo suteiktas 
nacionaliniams parlamentams, ir pabrėžia, 
kad šalia vaidmens, kurį jie atlieka 
stebėdami, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, jie gali užtikrinti 
ir užtikrina pozityvų indėlį į politinį 
dialogą; vis dėlto mano, kad neišsamus ir 
netinkamas yra teisės aktas, pagal kurį 
numatoma, kad netgi po nacionalinių 
parlamentų, kurie vertina, ar teisės akto 
pasiūlymas atitinka subsidiarumo 
principą, svarstymų, jis gali išlikti 
nepakeistas, kaip nutiko su pasiūlymu dėl 
teisės akto dėl Europos prokuroro 
institucijos įsteigimo;

Or. it
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7. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos 
sutartimi didesnis vaidmuo suteiktas 
nacionaliniams parlamentams, ir pabrėžia, 
kad šalia vaidmens, kurį jie atlieka 
stebėdami, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, jie gali užtikrinti 
ir užtikrina pozityvų indėlį į politinį 
dialogą; mano, kad aktyvus vaidmuo, kurį 
nacionaliniai parlamentai gali atlikti 
tinkamai nukreipdami Ministrų Tarybos 
narius, ir geras Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimas gali padėti užtikrinti 
sveiką parlamentinę atsvarą vykdomųjų 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos 
sutartimi didesnis vaidmuo suteiktas 
nacionaliniams parlamentams, ir pabrėžia, 
kad šalia vaidmens, kurį jie atlieka 
stebėdami, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, jie gali užtikrinti 
ir užtikrina pozityvų indėlį į politinį 
dialogą; mano, kad aktyvus vaidmuo, kurį 
nacionaliniai parlamentai gali atlikti 
tinkamai nukreipdami Ministrų Tarybos 
narius, ir geras Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimas gali padėti užtikrinti 
sveiką parlamentinę atsvarą vykdomųjų 
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galių įgyvendinimui ES veiklos kontekste. galių įgyvendinimui ES veiklos kontekste. 
Taip pat atkreipia dėmesį į pagrįstas 
nacionalinių parlamentų nuomones, 
pateiktas pagal Protokolo Nr. 2 
7 straipsnio 2 dalį, kad dėl plačios galių 
perdavimo pagal SESV sutarties 290 
straipsnį taikymo srities neįmanoma 
įvertinti, ar konkreti teisėkūros padėtis 
atitiktų subsidiarumo principą, ar jo 
neatitiktų;

Or. en


