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Pozmeňujúci návrh 1
Giuseppe Gargani

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poukazuje na to, že Parlament v zásade 
privítal zavedenie delegovaných aktov 
v článku 290 ZFEÚ, pretože poskytujú 
širšie možnosti dohľadu, čo sa týka 
delegovania právomocí, ale znepokojuje 
ho nadmerné využívanie delegovaných 
aktov v návrhoch Komisie tak z hľadiska 
ich množstva, ako aj z hľadiska ich 
rozsahu či nedostatočnej presnosti, 
a keďže Rada sa navyše pokúša meniť 
tieto akty na vykonávacie akty podľa 
článku 291 ZFEÚ; zdôrazňuje, že článok 
290 výslovne obmedzuje rozsah 
delegovaných aktov na nepodstatné prvky 
legislatívneho aktu, a poukazuje na to, že 
nadmerné využívanie delegovania 
právomocí oslabuje legitímnosť 
legislatívneho postupu; v tejto súvislosti 
odkazuje aj na odôvodnené stanoviská 
národných parlamentov podľa článku 7 
ods. 2 protokolu č. 2, ktoré dospeli k 
záveru, že široký rozsah delegovania 
v navrhovanom akte neumožňuje 
zhodnotiť, či je konkrétna legislatívna 
realita v súlade so zásadou subsidiarity;

6. poukazuje na to, že Parlament v zásade 
privítal zavedenie delegovaných aktov 
v článku 290 ZFEÚ, pretože poskytujú 
širšie možnosti dohľadu, no zdôrazňuje, že 
udelenie takýchto delegovaných 
právomocí alebo vykonávacích právomocí 
podľa článku 291 nie je nikdy povinné; 
uznáva, že o využití delegovaných aktov by 
sa malo uvažovať vtedy, keď je potrebná 
flexibilita a účinnosť, ktoré sa nedajú 
dosiahnuť bežným legislatívnym 
postupom, a to za predpokladu, že v 
základnom akte je výslovne určený cieľ, 
obsah, rozsah a trvanie delegovanej 
právomoci, ako aj podmienky, ktorými sa 
delegovanie musí riadiť; vyjadruje 
znepokojenie nad tendenciou Rady trvať 
na vykonávacích aktoch aj pri 
ustanoveniach, kde možno použiť len 
základné akty či delegované akty; 
zdôrazňuje, že len pri prvkoch, ktoré 
neovplyvňujú ďalšiu politickú orientáciu, 
môže zákonodarca rozhodnúť, že umožní 
ich prijatie prostredníctvom vykonávacích 
aktov; uznáva, že článok 290 výslovne 
obmedzuje rozsah pôsobnosti 
delegovaných aktov na nepodstatné prvky 
legislatívneho aktu a že na pravidlá, ktoré 
sú pre predmet daného právneho predpisu 
dôležité, sa preto nemôžu použiť ani 
delegované akty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Francesco Enrico Speroni
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje skutočnosť, že Lisabonská 
zmluva prisudzuje národným parlamentom 
významnejšiu úlohu, a zdôrazňuje, že spolu 
s úlohou, ktorú zohrávajú pri monitorovaní 
dodržiavania zásad subsidiarity 
a proporcionality, sa môžu pozitívnym 
spôsobom podieľať na politickom dialógu, 
čo aj robia; domnieva sa, že aktívna úloha, 
ktorú môžu národné parlamenty zastávať 
v rámci usmerňovania členov Rady 
ministrov, a dobrá spolupráca medzi 
Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi môžu pomôcť nastoliť 
zdravú parlamentnú protiváhu 
k uplatňovaniu výkonnej moci v rámci 
fungovania EÚ.

7. vyzdvihuje skutočnosť, že Lisabonská 
zmluva prisudzuje národným parlamentom 
významnejšiu úlohu, a zdôrazňuje, že spolu 
s úlohou, ktorú zohrávajú pri monitorovaní 
dodržiavania zásad subsidiarity 
a proporcionality, sa môžu pozitívnym 
spôsobom podieľať na politickom dialógu, 
čo aj robia; domnieva sa však, že tento 
právny predpis má medzery a je 
neprimeraný, pretože umožňuje, že aj v 
prípade rozhodnutí parlamentov 
jednotlivých štátov, na základe ktorých sa 
určitý legislatívny návrh posudzuje ako v 
rozpore so zásadou subsidiarity, možno 
tento návrh ponechať bez zmien, ako 
tomu bolo v prípade návrhu, ktorého 
predmetom bolo vytvorenie európskej 
prokuratúry;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 3
Giuseppe Gargani

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje skutočnosť, že Lisabonská 
zmluva prisudzuje národným parlamentom 
významnejšiu úlohu, a zdôrazňuje, že spolu 
s úlohou, ktorú zohrávajú pri monitorovaní 
dodržiavania zásad subsidiarity 
a proporcionality, sa môžu pozitívnym 
spôsobom podieľať na politickom dialógu, 
čo aj robia; domnieva sa, že aktívna úloha, 
ktorú môžu národné parlamenty zastávať 
v rámci usmerňovania členov Rady 
ministrov, a dobrá spolupráca medzi 
Európskym parlamentom a národnými 

7. vyzdvihuje skutočnosť, že Lisabonská 
zmluva prisudzuje národným parlamentom 
významnejšiu úlohu, a zdôrazňuje, že spolu 
s úlohou, ktorú zohrávajú pri monitorovaní 
dodržiavania zásad subsidiarity 
a proporcionality, sa môžu pozitívnym 
spôsobom podieľať na politickom dialógu, 
čo aj robia; domnieva sa, že aktívna úloha, 
ktorú môžu národné parlamenty zastávať 
v rámci usmerňovania členov Rady 
ministrov, a dobrá spolupráca medzi 
Európskym parlamentom a národnými 
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parlamentmi môžu pomôcť nastoliť zdravú 
parlamentnú protiváhu k uplatňovaniu 
výkonnej moci v rámci fungovania EÚ.

parlamentmi môžu pomôcť nastoliť zdravú 
parlamentnú protiváhu k uplatňovaniu 
výkonnej moci v rámci fungovania EÚ.
odkazuje aj na odôvodnené stanoviská 
národných parlamentov podľa článku 7 
ods. 2 protokolu č. 2, ktoré dospeli k 
záveru, že široký rozsah delegovania 
v navrhovanom akte neumožňuje 
zhodnotiť, či je konkrétna legislatívna 
realita v súlade so zásadou subsidiarity;

Or. en


