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Poprawka 1
Giuseppe Gargani

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że Parlament zasadniczo z 
zadowoleniem przyjął wprowadzenie 
aktów delegowanych do art. 290 TFUE, 
uznając, że zapewnia to większy zakres 
nadzoru w kwestii przekazania uprawnień,
lecz wyraża zaniepokojenie nadmiernym 
wykorzystywaniem aktów delegowanych 
we wnioskach Komisji, zarówno jeżeli 
chodzi o ich ilość, jak i zakres lub brak 
precyzji, a także zwraca uwagę, że Rada 
odczuwała pokusę przekształcenia takich
aktów w akty wykonawcze zgodnie z art. 
291 TFUE; podkreśla, że art. 290 wyraźnie 
ogranicza zakres aktów delegowanych do 
innych niż istotne elementów aktu
ustawodawczego, i zaznacza, że 
nadmierne używanie przekazywania 
uprawnień podważa legitymację 
procedury ustawodawczej; w tym 
kontekście odnosi się również do 
uzasadnionych opinii parlamentów 
narodowych wydanych na mocy art. 7 ust. 
2 protokołu nr 2, zgodnie z którymi 
szeroki zakres przekazanych uprawnień w 
proponowanym akcie nie pozwala ocenić, 
czy konkretna rzeczywistość 
ustawodawcza byłaby czy też nie byłaby 
zgodna z zasadą pomocniczości;

6. zaznacza, że Parlament przyjął 
zasadniczo z zadowoleniem wprowadzenie 
aktów delegowanych do art. 290 TFUE, 
uznając, że zapewnia to większy zakres 
nadzoru, jednak podkreśla, że powierzenie
takich uprawnień delegowanych lub 
uprawnień wykonawczych na mocy art. 
291 TFUE nie jest obowiązkowe; uznaje, 
że zastosowanie aktów wykonawczych 
powinno być rozważane wówczas, gdy 
wymagana jest elastyczność i skuteczność, 
której nie można zapewnić przy 
zastosowaniu zwykłej procedury 
ustawodawczej, mając na uwadze, że cel, 
treść, zakres i czas trwania tego 
przekazania uprawnień są wyraźnie 
zdefiniowane, a warunki przekazania 
uprawnień są dokładnie określone w akcie 
podstawowym; wyraża obawy, w związku z 
tym, że Rada dąży do stosowania aktów 
wykonawczych w odniesieniu do 
przepisów, w przypadku których wystarczy 
zastosowanie aktu podstawowego lub aktu 
delegowanego ; podkreśla, że jedynie w 
przypadku elementów, które nie oznaczają
dalszych kierunków polityki, prawodawca 
może decydować o dopuszczeniu ich 
przyjęcia w drodze aktów wykonawczych; 
uznaje, że art. 290 wyraźnie ogranicza 
zakres aktów delegowanych do innych niż 
istotne elementów aktu ustawodawczego 
oraz że do przepisów istotnych w 
rozpatrywanej dziedzinie prawodawstwa 
nie można zatem stosować aktów 
delegowanych.
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Poprawka 2
Francesco Enrico Speroni

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla większą rolę nadaną w 
Traktacie z Lizbony parlamentom 
narodowym i zaznacza, że oprócz roli 
polegającej na monitorowaniu 
respektowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, mogą mieć pozytywny 
wkład w dialog polityczny; uważa, że
aktywna rola parlamentów narodowych w 
kierowaniu członkami Rady Ministrów 
oraz dobra współpraca między 
Parlamentem Europejskim a 
parlamentami narodowymi może pomóc w 
ustanowieniu zdrowej przeciwwagi 
parlamentarnej dla uprawnień 
wykonawczych w ramach funkcjonowania 
UE.

7. podkreśla większą rolę nadaną w 
Traktacie z Lizbony parlamentom 
narodowym i zaznacza, że oprócz roli 
polegającej na monitorowaniu 
respektowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, mogą mieć pozytywny 
wkład w dialog polityczny; uważa jednak, 
że przepisy te są wadliwe i niedostosowane 
wówczas, gdy – pomimo iż parlamenty 
narodowe przyjęły opinie, uznając 
wniosek ustawodawczy za niezgodny z 
zasadą pomocniczości – umożliwiają one 
pozostawienie wniosku bez zmian, jak 
miało to miejsce w przypadku wniosku 
dotyczącego ustanowienia Prokuratury 
Europejskiej;
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Poprawka 3
Giuseppe Gargani

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla większą rolę nadaną w 
Traktacie z Lizbony parlamentom 
narodowym i zaznacza, że oprócz roli 
polegającej na monitorowaniu 
respektowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, mogą mieć pozytywny 
wkład w dialog polityczny; uważa, że 
aktywna rola parlamentów narodowych w 
kierowaniu członkami Rady Ministrów 
oraz dobra współpraca między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami 

7. podkreśla większą rolę nadaną w 
Traktacie z Lizbony parlamentom 
narodowym i zaznacza, że oprócz roli 
polegającej na monitorowaniu 
respektowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, mogą mieć pozytywny 
wkład w dialog polityczny; uważa, że 
aktywna rola parlamentów narodowych w 
przedstawianiu wytycznych członkom Rady 
Ministrów oraz dobra współpraca między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami 



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

PL

narodowymi może pomóc w ustanowieniu 
zdrowej przeciwwagi parlamentarnej dla 
uprawnień wykonawczych w ramach 
funkcjonowania UE.

narodowymi może pomóc w ustanowieniu 
zdrowej przeciwwagi parlamentarnej dla 
uprawnień wykonawczych w ramach 
funkcjonowania UE. Odnosi się również 
do uzasadnionych opinii parlamentów 
narodowych wydanych na mocy art. 7 ust. 
2 protokołu nr 2, zgodnie z którymi 
szeroki zakres przekazanych uprawnień w 
proponowanym akcie na mocy art. 290 
TFUE nie pozwala ocenić, czy konkretna 
rzeczywistość ustawodawcza byłaby lub 
nie zgodna z zasadą pomocniczości;
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