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Ändringsförslag 1
Giuseppe Gargani

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påpekar att 
parlamentet i princip välkomnade 
införandet av delegerade akter i artikel 290 
i EUF-fördraget, eftersom det ger större 
möjligheter att hålla uppsikt över 
delegeringen av befogenheter. Parlamentet 
är emellertid oroat över den orimliga 
användningen av delegerade akter i 
kommissionens förslag, både vad gäller 
deras antal och deras omfattning samt 
vissa oklarheter. Dessutom har rådet varit 
frestat att omvandla sådana akter till 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i EUF-fördraget. Parlamentet
betonar att artikel 290 uttryckligen 
begränsar de delegerade akternas 
tillämpningsområde till icke väsentliga 
delar av en lagstiftningsakt, och framhåller 
att en orimlig användning av delegering 
undergräver lagstiftningsförfarandets 
legitimitet. Dessutom har nationella 
parlament i enlighet med artikel 7.2 i 
protokoll nr 2 avgett motiverade yttranden 
om att det breda tillämpningsområdet för 
delegering i en föreslagen akt inte 
möjliggör en utvärdering av huruvida den 
konkreta lagstiftningssituationen skulle 
överensstämma med 
subsidiaritetsprincipen eller inte.

6. Europaparlamentet påpekar att 
parlamentet i princip välkomnade 
införandet av delegerade akter i artikel 290 
i EUF-fördraget, eftersom det ger större 
möjligheter att hålla uppsikt, men 
understryker att det inte i något fall finns 
en skyldighet att delegera befogenheter
och inte heller 
genomförandebefogenheter enligt 
artikel 291. Parlamentet inser att 
användningen av delegerade akter bör 
övervägas när flexibilitet och effektivitet 
krävs och detta inte kan uppnås genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
förutsatt att delegeringens mål, innehåll, 
tillämpningsområde och varaktighet 
uttryckligen anges och att villkoren för 
delegeringen tydligt fastställs i den 
grundläggande akten. Parlamentet 
uttrycker oro över att rådet tenderar att 
kräva genomförandeakter för 
bestämmelser där endast den 
grundläggande akten eller delegerade 
akter kan användas. Parlamentet betonar
att lagstiftaren får besluta om antagande 
genom genomförandeakter endast för 
delar som inte innebär någon ny politisk 
inriktning. Parlamentet inser att 
artikel 290 uttryckligen begränsar de 
delegerade akternas tillämpningsområde 
till icke väsentliga delar av en 
lagstiftningsakt och att delegerade akter 
därför inte kan användas för 
bestämmelser som är väsentliga för 
lagstiftningens huvudområde.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Francesco Enrico Speroni

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar att 
Lissabonfördraget utökar de nationella 
parlamentens roll, och betonar att de, 
utöver den roll som de spelar när det gäller 
att övervaka att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna följs, kan 
lämna positiva bidrag inom ramen för den 
politiska dialogen, vilket de också gör. 
Parlamentet anser att den aktiva roll som
de nationella parlamenten kan spela 
genom att vägleda ministerrådets 
medlemmar, liksom ett gott samarbete 
mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, kan bidra till att 
skapa en sund parlamentarisk motvikt till 
utövandet av den verkställande makten i 
fråga om EU:s funktionssätt.

7. Europaparlamentet uppmärksammar att 
Lissabonfördraget utökar de nationella 
parlamentens roll, och betonar att de, 
utöver den roll som de spelar när det gäller 
att övervaka att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna följs, kan 
lämna positiva bidrag inom ramen för den 
politiska dialogen, vilket de också gör. 
Parlamentet anser dock att den 
bestämmelsen är otillräcklig och 
olämplig, eftersom den tillåter att ett 
lagstiftningsförslag som efter 
överläggningar i de nationella parlamenten
anses strida mot subsidiaritetsprincipen 
kan behållas utan ändringar. Så skedde 
med förslaget om upprättande av en 
europeisk åklagarmyndighet.

Or. it

Ändringsförslag 3
Giuseppe Gargani

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar att 
Lissabonfördraget utökar de nationella 
parlamentens roll, och betonar att de, 
utöver den roll som de spelar när det gäller 
att övervaka att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna följs, kan 
lämna positiva bidrag inom ramen för den 
politiska dialogen, vilket de också gör. 
Parlamentet anser att den aktiva roll som 
de nationella parlamenten kan spela genom 

7. Europaparlamentet uppmärksammar att 
Lissabonfördraget utökar de nationella 
parlamentens roll, och betonar att de, 
utöver den roll som de spelar när det gäller 
att övervaka att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna följs, kan 
lämna positiva bidrag inom ramen för den 
politiska dialogen, vilket de också gör. 
Parlamentet anser att den aktiva roll som 
de nationella parlamenten kan spela genom 
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att vägleda ministerrådets medlemmar, 
liksom ett gott samarbete mellan 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten, kan bidra till att skapa en 
sund parlamentarisk motvikt till utövandet 
av den verkställande makten i fråga om 
EU:s funktionssätt.

att vägleda ministerrådets medlemmar, 
liksom ett gott samarbete mellan 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten, kan bidra till att skapa en 
sund parlamentarisk motvikt till utövandet 
av den verkställande makten i fråga om 
EU:s funktionssätt. Dessutom har de 
nationella parlamenten i enlighet med 
artikel 7.2 i protokoll nr 2 avgett 
motiverade yttranden där de påpekar att 
det breda tillämpningsområdet för 
delegering i en föreslagen akt inte 
möjliggör en utvärdering av huruvida den 
konkreta lagstiftningssituationen skulle 
överensstämma med 
subsidiaritetsprincipen eller inte.

Or. en


