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Predlog spremembe 1
Giuseppe Gargani

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je Parlament načeloma 
pozdravil vključitev delegiranih aktov v 
člen 290 PDEU, s katerimi naj bi se 
zagotovil večji nadzor nad prenosom 
pooblastil, vendar je zaskrbljen zaradi 
pretiranega števila in obsega ter premajhne 
natančnosti delegiranih aktov v predlogih 
Komisije, ki poleg tega spodbujajo Svet, da 
jih spreminja v izvedbene akte na podlagi 
člena 291 PDEU; poudarja, da člen 290 
izrecno omejuje področje uporabe 
delegiranih aktov na nebistvene elemente 
zakonodajnega akta in da pretirana 
uporaba prenosa pooblastil spodkopava 
legitimnost zakonodajnega postopka; v 
zvezi s tem se sklicuje tudi na obrazložena 
mnenja nacionalnih parlamentov na 
podlagi člena 7(2) Protokola št. 2, v 
katerih so parlamenti sklenili, da zaradi 
širokega prenosa pooblastil v 
predlaganem aktu ne morejo oceniti, ali 
bo konkretna zakonodajna realnost v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

6. poudarja, da je Parlament načeloma 
pozdravil vključitev delegiranih aktov v 
člen 290 PDEU, s katerimi naj bi se 
zagotovil večji nadzor nad prenosom 
pooblastil, vendar poudarja, da prenos teh 
pooblastil, kot tudi ne izvedbenih 
pooblastil po členu 291, nikoli ni obvezen; 
priznava, da bi bilo treba uporabo 
delegiranih aktov upoštevati tam, kjer sta 
potrebni prožnost in učinkovitost, ki ju ni 
možno doseči z rednim zakonodajnim 
postopkom, pod pogojem, da so izrecno 
opredeljeni cilj, vsebina, področje uporabe 
in trajanje prenosa pooblastil ter so v 
temeljnem aktu jasno določeni pogoji 
prenosa; je zaskrbljen nad težnjo Sveta, ki 
vztraja pri izvedbenih aktih za določbe, pri 
katerih se lahko uporabijo temeljni akt ali 
delegirani akti; poudarja, da se lahko 
zakonodajalec za sprejetje prek izvedbenih 
aktov odloči le pri elementih, ki ne 
vnašajo dodatne politične usmeritve;  
priznava, da člen 290 izrecno omejuje 
področje uporabe delegiranih aktov na 
nebistvene elemente zakonodajnega akta 
in da zaradi tega delegiranih aktov ni 
možno uporabljati za pravila, ki so 
temeljnega pomena za obravnavan 
zakonodajni predpis; 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da se je vloga nacionalnih 
parlamentov z Lizbonsko pogodbo okrepila 
in da (lahko) ne samo nadzorujejo 
spoštovanje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ampak tudi pozitivno 
prispevajo k političnemu dialogu; meni, da 
lahko dejavna vloga, ki jo lahko imajo 
nacionalni parlamenti pri usmerjanju 
članov Sveta ministrov, in dobro 
sodelovanje Evropskega parlamenta z 
nacionalnimi parlamenti pomagata 
vzpostaviti zdravo parlamentarno protiutež 
izvajanju izvršilne oblasti v okviru 
delovanja EU.

7. poudarja, da se je vloga nacionalnih 
parlamentov z Lizbonsko pogodbo okrepila 
in da (lahko) ne samo nadzorujejo 
spoštovanje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ampak tudi pozitivno 
prispevajo k političnemu dialogu; vseeno 
meni, da je zakonodaja pomanjkljiva in 
neustrezna, če je – kljub sprejetim 
resolucijam nacionalnih parlamentov, ki 
so ocenili, da določen zakonodajni 
predlog ni v skladu za načelom 
subsidiarnosti – ta predlog ohranjen brez 
spremembe, kot se je to zgodilo pri 
predlogu o ustanovitvi Evropskega 
javnega tožilstva;

Or. it
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da se je vloga nacionalnih 
parlamentov z Lizbonsko pogodbo okrepila 
in da (lahko) ne samo nadzorujejo 
spoštovanje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ampak tudi pozitivno 
prispevajo k političnemu dialogu; meni, da 
lahko dejavna vloga, ki jo lahko imajo 
nacionalni parlamenti pri usmerjanju 
članov Sveta ministrov, in dobro 
sodelovanje Evropskega parlamenta z 
nacionalnimi parlamenti pomagata 
vzpostaviti zdravo parlamentarno protiutež 
izvajanju izvršilne oblasti v okviru 
delovanja EU.

7. poudarja, da se je vloga nacionalnih 
parlamentov z Lizbonsko pogodbo okrepila 
in da (lahko) ne samo nadzorujejo 
spoštovanje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ampak tudi pozitivno 
prispevajo k političnemu dialogu; meni, da 
lahko dejavna vloga, ki jo lahko imajo 
nacionalni parlamenti pri usmerjanju 
članov Sveta ministrov, in dobro 
sodelovanje Evropskega parlamenta z 
nacionalnimi parlamenti pomagata 
vzpostaviti zdravo parlamentarno protiutež 
izvajanju izvršilne oblasti v okviru 
delovanja EU; sklicuje se tudi na 
obrazložena mnenja nacionalnih 
parlamentov na podlagi člena 7(2) 
Protokola št. 2, da zaradi širokega 
prenosa pooblastil po členu 290 PDEU v 
predlaganem aktu ne morejo oceniti, ali 
bo konkretna zakonodajna dejansko v 
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skladu z načelom subsidiarnosti;
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