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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по правни въпроси да
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:
1. подчертава, че изборът на правилен правен инструмент (законодателен, делегиран
акт или акт за изпълнение) не е само технически въпрос; посочва, че в
действителност е от изключително значение да се гарантира, че законодателят
поема пълна отговорност по отношение на съществените елементи и за ефективния
контрол на политическите решения; отбелязва, че може също така да бъде от
съществено значение за баланса на правомощията, точността и правилното
функциониране на процеса на вземане на решения и изпълнението на политиките,
като например общата политика в областта на рибарството, тези различни
инструменти да се използват по начин, който съответства на критериите,
определени в Договора; подчертава, че поради това Европейският парламент следва
да обръща специално внимание на тези аспекти;
2. посочва значението на съгласувания подход, възприет от Председателския съвет в
Европейския парламент, по отношение на избора на правен инструмент и на
методите за контрол; в тази връзка счита, че на този процес следва да се разчита и
той да се разработва допълнително, за да се основава на съществуващите
достижения на правото на ЕС, да се улеснява координацията и да се организира
проследяване;
3. предлага във всяка парламентарна комисия на председателя, на заместникпредседателя или на член на комисията да бъде възложено да подкрепя членовете и
да гарантира съгласуваност по отношение на делегираните актове и на актовете за
изпълнение в сътрудничество с останалите комисии; посочва, че докладчикът за
основния акт следва автоматично да става докладчик за последващите действия и
следва да докладва периодично на комисията; посочва също така, че ще бъде
необходима функционална организация в рамките на секретариатите, за да бъде
контролът ефективен, и препоръчва в тази връзка вписването на точка в дневния ред
на парламентарните комисии относно проследяването на делегираните актове;
4. подчертава, че контролът има съществена роля, тъй като позволява на Парламента
предварително да определи критерии, които, ако са изпълнени, ще изключат
възможността той да се противопостави на даден делегиран акт;
5. призовава Комисията да публикува своите актове по по-прозрачен начин, за да
улесни достъпа до тях както на Парламента, така и на европейските граждани; за
тази цел предлага Комисията да създаде информационно-технологичен инструмент,
който позволява изграждането на база данни, в която актовете ще бъдат вписвани с
оглед улесняване на демократичния контрол;
6. изразява съжаление във връзка с факта, че в сферата на общата политика в областта
на рибарството, както и в други сфери, в които процедурата на съвместно вземане
на решение не беше въведена до влизането в сила на настоящия договор и
процедурата по регулиране с контрол по-рано не е била използвана, процесът на
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привеждане в съответствие на законодателството отпреди Договора от Лисабон с
новата правна рамка, включваща законодателни и делегирани актове и актове за
изпълнение, е изправен пред сериозни затруднения, водещи до значителни и вредни
забавяния, и дори е в застой, накърнявайки по този начин прилагането на
необходимите и неотложни мерки в сектора на рибарството, често поради
нежеланието на Съвета да признае и да използва ефективно делегирането на
правомощия на Комисията за приемане на делегирани актове съгласно член 290 от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);
7. подчертава, че привеждането в съответствие на политиката в областта на
рибарството с разпоредбите на Договора от Лисабон не трябва да води до това,
Комисията да поема правомощия, надхвърлящи предвидените в Договора; изтъква,
че предоставеното на Комисията разрешение да приема делегирани актове не е
безсрочно, а трябва да бъде ограничено във времето по силата на споразумение (по
правило правомощие от този вид се предоставя за срок от три години);
8. счита, че процесът на привеждане в съответствие на законодателството в областта
на рибарството и свързаното с него законодателство отпреди Договора от Лисабон с
новата правна рамка следва да бъде изцяло приключен по време на настоящия
законодателен мандат;
9. призовава Комисията и Съвета да продължат преговорите с Парламента с цел
намиране на общо съгласие относно тълкуването, използването и проследяването на
член 290 и член 291 от ДФЕС, да определят по-специално изпълнимо
разграничаване между делегираните актове и актовете за изпълнение, по
възможност с конкретни и неоспорими примери за правомощия, които са
класифицирани като законодателни, делегирани или за изпълнение;
10. припомня значението на делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията
в някои области на политики с оглед избягването на микроуправлението и
тромавата и продължителна процедура на съвместно вземане на решение;
11. подчертава, че изборът на инструмент има последствия също така и по отношение
на контрола върху проследяването на делегираното правомощие; следователно
подкрепя позицията на Председателския съвет, в която се препоръчва използването
на делегирани актове в случаите, когато е затруднен изборът за възлагане според
правилата на Договора за функционирането на Европейския съюз;
12. счита, че Парламентът и Съветът на министрите губят авторитет пред гражданите
на ЕС, ако важни политики не могат да бъдат въведени поради факта, че двете
институции не могат да се споразумеят помежду си за административната
процедура, която да се следва;
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