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14.4.2010 A7-0110/1 

Predlog spremembe  1 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0110/2010 

József Szájer 

Pristojnost zakonodajnega pooblastila 

KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da bi moral biti nujni postopek s 

skrajšanim rokom za ugovor iz temeljnega 

akta predviden le za zelo izjemne primere, 

povezane na primer z varnostnimi 

vprašanji ali humanitarnimi krizami; 

6. meni, da bi moral biti nujni postopek iz 

temeljnega akta uveden le za zelo izjemne 

primere, povezane na primer z varnostnimi 

vprašanji, zdravjem ali humanitarnimi 

krizami; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Predlog spremembe  2 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0110/2010 

József Szájer 

Pristojnost zakonodajnega pooblastila 

KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. vztraja, da trajanje prenosa pooblastila 

ne sme biti neomejeno; vendarle meni, da 

bi prenos z omejenim trajanjem lahko 

redno podaljševali; ker se lahko s temeljim 

aktom določi, da je redno podaljševanje 

avtomatično oziroma se izvede na izrecno 

zahtevo Komisije; meni, da se lahko prenos 

pooblastila v obeh primerih podaljša, če ne 

Parlament ne Svet v predvidenem roku ne 

ugovarjata; 

8. vztraja, da je trajanje prenosa pooblastila 

lahko neomejeno, ob upoštevanju dejstva, 

da se prenos pooblastila lahko kadarkoli 

prekliče; vendarle meni, da bi prenos z 

omejenim trajanjem lahko redno 

podaljševali na izrecno zahtevo Komisije; 

meni, da se lahko prenos pooblastila 

podaljša, če ne Parlament ne Svet v 

predvidenem roku ne ugovarjata; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Predlog spremembe  3 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0110/2010 

József Szájer 

Pristojnost zakonodajnega pooblastila 

KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. predlaga, naj se minimalni rok za 

ugovor določi v prihodnjem skupnem 

dogovoru, česar se ne sme razumeti kot 

omejevanje, temveč le kot minimum, brez 

katerega bi demokratični nadzor 

Parlamenta postal neučinkovit; meni, da bi 

moral biti rok, v katerem se lahko aktu 

nasprotuje, najmanj dva meseca z 

možnostjo podaljšanja za nadaljnja dva 

meseca na pobudo Parlamenta ali Sveta; 

opozarja, da se daljši rok za ugovor lahko 

določi v skladu z naravo delegiranih aktov; 

13. predlaga, naj se minimalni rok za 

ugovor določi v prihodnjem sporazumu, 

česar se ne sme razumeti kot omejevanje, 

temveč le kot minimum, brez katerega bi 

demokratični nadzor Parlamenta postal 

neučinkovit; meni, da bi moral biti rok, v 

katerem se lahko aktu nasprotuje, najmanj 

dva meseca z možnostjo podaljšanja za 

nadaljnja dva meseca na pobudo 

Parlamenta ali Sveta; vendar poudarja, da 

bi moral biti rok za ugovor odvisen od 

narave delegiranih aktov; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Predlog spremembe  4 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0110/2010 

József Szájer 

Pristojnost zakonodajnega pooblastila 

KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da je pri sklepanju 

vsakršnega skupnega dogovora treba 

upoštevati, da lahko različni roki za nadzor 

nad delegiranimi akti stečejo šele potem, 

ko Komisija posreduje vse jezikovne 

različice, in da morajo ustrezno upoštevati 

parlamentarne počitnice in volilna obdobja; 

14. poudarja, da je pri sklepanju 

vsakršnega sporazuma treba upoštevati, da 

lahko različni roki za nadzor nad 

delegiranimi akti stečejo šele potem, ko 

Komisija posreduje vse jezikovne različice, 

in da morajo ustrezno upoštevati 

parlamentarne počitnice in volilna obdobja; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Predlog spremembe  5 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0110/2010 

József Szájer 

Pristojnost zakonodajnega pooblastila 

KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je pri sklepanju 

vsakršnega skupnega dogovora treba 

upoštevati, da so lahko delegirani akti, pri 

katerih se lahko uveljavlja pravica do 

ugovora, objavljeni le v Uradnem listu in 

da začnejo veljati po izteku roka za ugovor, 

razen v primeru zgodnjega neugovora; 

meni, da je izrecna obveznost, po kateri 

morata Parlament in Svet v vsakem 

temeljnem aktu objaviti sprejete odločitve 

o nadzoru nad Komisijo pri njenem 

izvajanju prenesenega pooblastila, 

odvečna; 

15. poudarja, da je pri sklepanju 

vsakršnega sporazuma treba upoštevati, da 

so lahko delegirani akti, pri katerih se 

lahko uveljavlja pravica do ugovora, 

objavljeni le v Uradnem listu in da začnejo 

veljati po izteku roka za ugovor, razen v 

primeru zgodnjega neugovora; meni, da je 

izrecna obveznost, po kateri morata 

Parlament in Svet v vsakem temeljnem 

aktu objaviti sprejete odločitve o nadzoru 

nad Komisijo pri njenem izvajanju 

prenesenega pooblastila, odvečna; 

Or. en 

 

 


