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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

(2017/2273(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 1, 2 și 

3, 

–  având în vedere cel de-al 33-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea 

aplicării dreptului UE (2015) (COM(2016)0463), 

– având în vedere cel de-al 34-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea 

aplicării dreptului UE (2016) (COM(2017)0370), 

– având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind proiectul EU 

Pilot” (COM(2010)0070), 

– având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Al doilea raport de evaluare privind 

proiectul EU Pilot” (COM(2011)0930), 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016, intitulată „Monitorizarea aplicării 

dreptului Uniunii: raportul anual pe 2014”1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2016, intitulată „Legislația 

UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”, (C(2016)8600), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2002 privind relațiile cu 

reclamantul în legătură cu cazurile de nerespectare a dreptului comunitar 

(COM(2002)0141), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 aprilie 2012 referitoare la actualizarea 

gestionării relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii 

(COM(2012)0154), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 referitoare la un nou cadru 

al UE pentru consolidarea statului de drept (COM(2014)0158), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 mai 2015, intitulată „O mai bună 

legiferare pentru rezultate mai bune - o agendă a UE” (COM(2015)0215), 

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană2, 

– având în vedere Decizia 2001/470/CE din 28 mai 2001 a Consiliului de creare a unei 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0385. 
2 JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 
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Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială1,  

– având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună 

legiferare2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la cel de-al 30-lea și cel 

de-al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013)3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate 

Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept 

și drepturile fundamentale4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la o administrație transparentă, 

eficientă și independentă a Uniunii Europene5 și Rezoluția din 15 ianuarie 2013 

conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de procedură administrativă al 

Uniunii Europene6, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2016 referitoare la realizarea 

beneficiilor politicilor de mediu ale UE prin intermediul unei evaluări periodice a 

punerii lor în aplicare (COM(2016)0316) și Comunicarea Comisiei din 3 februarie 

2017, intitulată „Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări 

comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune” 

(COM(2017)0063), 

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, 

– având în vedere articolul 52 și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru afaceri constituționale, 

Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și Comisiei pentru petiții (A8-

0197/2018), 

A. întrucât articolul 17 din TUE stabilește rolul fundamental al Comisiei ca „gardian al 

Tratatelor”; 

B. întrucât articolul 2 din Tratatul UE prevede că Uniunea se întemeiază pe valorile 

respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum 

și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 

minorităților; și întrucât punerea în aplicare corespunzătoare a legislației UE este 

esențială, prin urmare, pentru realizarea obiectivelor de politică ale UE, astfel cum sunt 

definite în tratate și în legislația secundară; întrucât articolul 8 din Tratatul privind 

                                                 
1 JO L 174, 27.6.2001, p. 25. 
2 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
3 JO C 316, 22.9.2017, p. 246. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2016)0279. 
6 JO C 440, 30.12.2015, p. 17. 
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funcționarea Uniunii Europene (TFUE) încredințează Uniunii sarcina de a urmări, în 

toate acțiunile sale, să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și 

femei; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE și cu articolul 21 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), egalitatea dintre femei și bărbați este una 

din valorile fundamentale pe care se întemeiază UE și întrucât, în toate acțiunile sale, 

Uniunea urmărește să combată toate formele de discriminare, să elimine inegalitățile și 

să promoveze egalitatea de șanse și de tratament; 

D. întrucât articolul 3 din TUE prevede că obiectivele Uniunii sunt, printre altele, 

promovarea păcii, a valorilor sale și a bunăstării popoarelor sale și realizarea unei 

dezvoltări durabile a Europei, bazată pe o creștere economică echilibrată și pe 

stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu un grad sporit de 

competitivitate, care vizează ocuparea deplină a forței de muncă și progresul social, pe 

un nivel ridicat de protecție și ameliorare a calității mediului, precum și că Uniunea 

combate excluziunea socială și discriminarea, și promovează justiția și protecția socială, 

egalitatea dintre femei și bărbați, solidaritatea dintre generații și protecția drepturilor 

copilului; 

E. întrucât, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE), statele membre trebuie să informeze Comisia, într-un mod clar și 

precis, cu privire la modul în care transpun directivele UE în dreptul intern; întrucât, 

potrivit Declarației politice comune din 28 septembrie 2011 a Comisiei și a statelor 

membre și potrivit Declarației politice comune din 27 octombrie 2011 a Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei, statele membre, atunci când comunică măsurile 

naționale de transpunere către Comisie, pot fi solicitate, de asemenea, să furnizeze 

documente care să explice modul în care au transpus directivele în dreptul intern; 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TUE și cu articolul 288 alineatul 

(3) și articolul 291 alineatul (1) din TFUE, statele membre au responsabilitatea 

principală de a transpune, aplica și implementa, în mod corect și în termenele prevăzute, 

dreptul UE, precum și de a prevedea suficiente căi de atac pentru o protecție juridică 

efectivă în domeniile acoperite de dreptul UE; 

G. întrucât aplicarea corectă a dreptului UE garantează că toți cetățenii europeni 

beneficiază de politicile Uniunii, iar întreprinderile se bucură de condiții de concurență 

echitabile; 

H. întrucât, în urma adoptării din decembrie 2019 a Comunicării sale, intitulate „Legislația 

UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”, Comisia Europeană 

a decis să se concentreze pe cazurile în care statele membre nu comunică măsurile de 

transpunere, măsurile respective transpun incorect directivele sau statele membre nu se 

conformează unei hotărâri a CJUE [astfel cum se prevede la articolul 260 alineatul (2) 

din TFUE], aduc prejudicii grave intereselor financiare ale UE sau încalcă competențele 

exclusive ale UE; 

I. întrucât, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din TUE, CDFUE are aceeași 

valoare juridică cu cea a tratatelor și se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și 

agențiilor Uniunii, precum și statelor membre, atunci când aplică dreptul Uniunii 
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[articolul 51 alineatul (1) din CDF]; 

J. întrucât procedurile EU Pilot vizează o cooperare mai strânsă și mai coerentă între 

Comisie și statele membre, pentru a remedia, ori de câte ori este posibil, în faza inițială, 

prin intermediul dialogului bilateral, situațiile de încălcare a legislației UE, fără a se 

recurge la procedurile oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

K. întrucât este necesar - ca reacție la deficitul democratic actual și având în vedere 

Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei 

referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale - să se creeze un nou mecanism, care să ofere un cadru unic și 

coerent, pe baza instrumentelor și a mecanismelor existente, și care să se aplice, în mod 

uniform, tuturor instituțiilor UE și tuturor statelor membre; 

L. întrucât, cu toate acestea, în conformitate cu noile politici de asigurare a respectării 

legislației UE, adoptate de către Comisie, scopul EU Pilot nu este acela de a prelungi 

procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, care este, în sine, un mijloc de a 

intra într-un dialog de soluționare a problemelor cu un stat membru; 

M. întrucât, în vederea instituirii unei abordări mai strategice și mai eficiente a procesului 

de asigurare a respectării legislației în ceea ce privește gestionarea cazurilor de 

neîndeplinire a obligațiilor, Comisia a decis, după cum a precizat în Comunicarea sa, 

intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”, 

să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, fără a se baza pe 

mecanismul EU Pilot, cu excepția cazului în care se consideră că recurgerea la acesta 

este utilă într-un caz dat;  

N. întrucât, în 2016, Comisia a primit 3 783 noi plângeri care semnalau potențiale încălcări 

ale dreptului UE, cele mai multe dintre acestea fiind depuse împotriva Italiei (753), 

Spaniei (424) și Franței (325);  

O. întrucât, în conformitate cu articolul 258 alineatul (1) și alineatul (2) din TFUE, în cazul 

în care consideră că un stat membru a încălcat una dintre obligațiile care îi revin în 

temeiul tratatelor, Comisia emite un aviz motivat și, în cazul în care statul în cauză nu 

se conformează avizului în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de 

Justiție; 

P. întrucât, în 2016, Comisia a inițiat 847 de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor privind transpunerea tardivă a unor directive; 

Q. întrucât, în 2016, 95 de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt încă 

deschise, motiv pentru care CJUE s-a pronunțat asupra nerespectării obligațiilor de către 

statele membre în cauză; 

R. întrucât, în Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 privind crearea unui mecanism al UE 

pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, Parlamentul a solicitat 

Comisiei să prezinte, până în septembrie 2017, în temeiul articolului 295 din TFUE, o 

propunere în vederea încheierii unui Pact al Uniunii pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale (Pactul UE pentru DSF), sub forma unui acord interinstituțional 

care să instituie măsuri de facilitare a cooperării dintre instituțiile Uniunii și statele 
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membre în cadrul articolului 7 din TUE; 

S. întrucât Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană prevede un schimb de informații cu privire la toate procedurile în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor, sub forma unor scrisori de punere în întârziere, însă nu 

include procedura informală EU Pilot, care precede deschiderea unei proceduri formale 

în constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 

T. întrucât articolul 41 din CDFUE definește dreptul la bună administrare ca fiind dreptul 

oricărei persoane de a beneficia, în ceea ce privește problemele sale, de un tratament 

imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, iar articolul 298 

din TFUE prevede că, în îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și 

agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană deschisă, eficientă și 

independentă; 

U. întrucât, în Comunicarea sa din 3 februarie 2017 privind evaluarea punerii în aplicare a 

politicilor de mediu ale UE (EIR), Comisia declară că a desfășurat un dialog structurat 

și cuprinzător cu statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE 

în materie de mediu și se oferă, fără a aduce atingere competențelor de executare ce îi 

revin în temeiul tratatelor UE, să faciliteze eforturile statelor membre prin intermediul 

unui nou cadru specific; 

V. întrucât articolul 157 și articolul 19 din TFUE permit adoptarea legislației pentru a 

combate toate formele de discriminare, inclusiv pe criterii de gen; 

W. întrucât UE și statele sale membre s-au angajat, prin Declarația nr. 19 anexată la Actul 

final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, să lupte 

,,împotriva tuturor formelor de violență domestică, […] pentru a preveni și reprima 

aceste acte criminale, precum și pentru ajutorarea și protejarea victimelorˮ; 

X. întrucât, în temeiul articolelor 79 și 83 din TFUE, s-au adoptat acte legislative ale UE de 

combatere a traficului de persoane, în special de femei și copii; întrucât programul 

„Drepturi, egalitate și cetățenie” finanțează, printre altele, măsuri ce contribuie la 

eradicarea violenței împotriva femeilor; 

Y. întrucât o serie de directive UE, în special cele axate pe egalitatea de gen, nu sunt puse 

în aplicare în mod corect în mai multe state membre, persoane de diverse genuri 

rămânând neprotejate împotriva discriminării în domenii precum accesul la locuri de 

muncă, bunuri și servicii; 

Z. întrucât discriminarea pe criterii de gen se intersectează cu alte tipuri de discriminare, 

inclusiv discriminarea pe criterii de rasă și origine etnică, religie, dizabilitate, stare de 

sănătate, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă și/sau condiție socioeconomică; 

AA. întrucât 33% dintre femeile din UE s-au confruntat cu acte de violență fizică și/sau 

sexuală, iar 55% dintre ele au fost hărțuite sexual, dintre care 32% la locul de muncă; 

întrucât femeile sunt deosebit de vulnerabile la violența sexuală, fizică și online, la 

hărțuirea pe internet și la urmărirea obsesivă; întrucât mai mult de jumătate dintre 

femeile care sunt victime ale omorurilor sunt ucise de un partener sau de o rudă; întrucât 

violența împotriva femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor 
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omului la nivel mondial, indiferent de vârsta, naționalitatea, religia, educația sau statutul 

social și financiar al victimei, reprezentând un obstacol major în calea egalității dintre 

femei și bărbați; întrucât în statele membre fenomenul feminicidului nu înregistrează 

scăderi; 

AB. întrucât, potrivit sondajului privind persoanele LGBT din UE, lesbienele, femeile 

bisexuale și transgen se confruntă cu un risc uriaș de discriminare din cauza orientării 

lor sexuale sau a identității lor de gen; întrucât 23 % dintre lesbiene și 35 % dintre 

persoanele transgen au fost agresate fizic sau sexual sau amenințate cu violența acasă 

sau în alte locuri (pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă etc.) 

cel puțin o dată în ultimii cinci ani; 

AC. întrucât s-a constatat că punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în 

materie de egalitate de gen în statele membre prezintă probleme specifice legate de 

transpunerea și punerea în aplicare a directivelor relevante, de exemplu, deficiențe 

substanțiale în legislație și inconsecvențe în punerea sa în aplicare de către instanțele 

naționale; 

AD. întrucât instituțiile și mecanismele pentru egalitatea de gen sunt adesea marginalizate în 

structurile guvernamentale naționale, fiind divizate între diferite domenii de politică și 

obstrucționate de mandate complexe, precum și de lipsa personalului adecvat, a 

formării, a datelor, a resurselor suficiente și a sprijinului suficient din partea liderilor 

politici; 

AE. întrucât, potrivit analizei comparative a legislației de combatere a discriminării în 

Europa, publicată în 2017 de către rețeaua europeană de experți juridici în domeniul 

egalității de gen și al nediscriminării, în marea majoritate a țărilor, percepția și 

conștientizarea rămân în continuare preocupări majore, deoarece, adeseori, cetățenii nu 

sunt informați despre drepturile lor la protecție împotriva discriminării sau existența 

unor mecanisme de protecție; întrucât, potrivit acestei analize, au apărut și alte aspecte 

preocupante în ceea ce privește asigurarea respectării directivelor UE de combatere a 

discriminării, cum ar fi absența (sau caracterul limitat al) calității procesuale a 

organizațiilor și asociațiilor pentru a formula acțiuni în justiție în numele sau în sprijinul 

victimelor discriminării și aplicarea restrictivă a inversării sarcinii probei, precum și o 

serie de piedici în calea accesului efectiv la justiție, iar toate acestea constituie obstacole 

care împiedică efectiv cetățenii să-și exercite pe deplin și să-și protejeze drepturile care 

decurg din dispozițiile legislației de combatere a discriminării; 

AF. întrucât indicele egalității de gen pe 2017 al Institutului European pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) arată doar îmbunătățiri minore, subliniind faptul că 

UE este departe de atingerea egalității de gen, punctajul global fiind în prezent de 66,2 

din 100, cu doar 4 puncte mai mare decât acum 10 ani; 

AG. întrucât, în ceea ce privește sfera factorilor de decizie, datele privind egalitatea de gen 

menționate mai sus arată o îmbunătățire de aproape 10 puncte în ultimul deceniu, 

punctajul fiind în prezent de 48,5, însă acest domeniu are în continuare cel mai scăzut 

punctaj; întrucât această cifră negativă reflectă în principal reprezentarea inegală a 

femeilor și a bărbaților în politică și evidențiază un deficit democratic în guvernanța 

UE; 
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AH. întrucât raportul Eurofound referitor la diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea 

forței de muncă estimează că aceste disparități generează pentru UE costuri de 

aproximativ 370 de miliarde EUR pe an, adică 2,8 % din PIB-ul UE; 

AI. întrucât, potrivit sondajului privind condițiile de muncă realizat de Eurofound, 

indicatorul sintetic al orelor lucrate remunerate și neremunerate arată că, dacă se 

calculează orele lucrate remunerate și neremunerate, femeile au un program de lucru 

mai lung; 

AJ. întrucât, în ciuda angajamentului UE față de egalitatea de gen în procesul decizional, 

consiliile de administrație ale agențiilor UE au un grav dezechilibru de gen și 

demonstrează tendințe persistente de segregare de gen; 

AK. întrucât feminizarea sărăciei este un fapt în UE și întrucât punerea în aplicare adecvată 

și deplină a legislației UE privind egalitatea și egalitatea de gen și asigurarea respectării 

ei ar trebui să fie însoțită de politici vizând rata deosebit de ridicată a șomajului, a 

sărăciei și a excluziunii sociale în rândul femeilor, fenomene care sunt strâns legate de 

reducerile bugetare care afectează serviciile publice, în domenii cum ar fi asistența 

medicală, educația, serviciile sociale și prestațiile sociale; întrucât lipsa politicilor 

privind egalitatea și aplicarea deficientă a legislației privind egalitatea de gen pun și mai 

mult în pericol femeile și cresc riscul de sărăcie și marginalizare socială, excluzându-le 

de pe piața muncii; 

AL. întrucât punerea în aplicare corespunzătoare a legislației existente este esențială pentru 

promovarea egalității între femei și bărbați; întrucât, chiar dacă Directiva 2006/54/CE 

reformată interzice în mod clar deopotrivă discriminarea directă și indirectă și, deși, în 

medie, femeile au un nivel mai ridicat de educație, diferența de remunerare între femei 

și bărbați încă era de 16,3 % în 2015; 

AM. întrucât principiul egalității de gen trebuie să fie o componentă esențială a procesului de 

monitorizare a aplicării legislației UE în vigoare; 

AN. întrucât colectarea datelor, dacă este posibil, defalcate în funcție de gen, este deosebit de 

importantă pentru a evalua progresul înregistrat până în prezent în ceea ce privește 

punerea în aplicare a dreptului UE, 

1. salută decizia Comisiei1 de a reacționa cu promptitudine în cazurile de neîndeplinire a 

obligațiilor, și susține eforturile acesteia de a soluționa în mod informal problemele de 

aplicare; invită Comisia să îmbunătățească sistemul EU Pilot de soluționare a 

problemelor; 

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea volumului total de proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2016, numărul acestora fiind cel mai mare 

înregistrat în ultimii cinci ani; 

3. salută Raportul anual al Comisiei pe 2016 privind monitorizarea aplicării dreptului UE 

și constată că, potrivit acestui raport, cele patru sectoare în care au fost deschise, 

împotriva statelor membre, cele mai numeroase proceduri de constatare a neîndeplinirii 

                                                 
1 JO C 18, 19.1.2017, p. 10. 
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obligațiilor de transpunere, în 2016, au fost mediul, justiția și consumatorii, impozitarea 

și piața internă;  

4. reamintește că dreptul de a adresa petiții Parlamentului este o componentă esențială a 

cetățeniei europene, consacrată de articolele 20 și 227 din TFUE, precum și de articolul 

44 din CDFUE, fiind clasată pe poziția a doua ca importanță de către cetățeni, potrivit 

unor sondaje recente; subliniază importanța petițiilor ca modalitate prin care cetățenii și 

rezidenții se pot simți implicați în activitățile Uniunii și își pot exprima preocupările în 

legătură cu cazurile de aplicare necorespunzătoare sau de încălcare a dreptului UE și cu 

potențialele lacune ale cadrului legislativ și care oferă, de asemenea, posibilitatea de a 

sesiza aceste deficiențe, în speranța unei rezolvării prompte și eficiente a problemelor 

ridicate; împărtășește opinia Comisiei că eforturile depuse pentru a asigura respectarea 

efectivă a dreptului UE în vigoare trebuie să fie recunoscute ca fiind la fel de importante 

ca cele consacrate elaborării de noi acte legislative; invită Comisia să îmbunătățească, în 

acest sens, modul de tratare a petițiilor adresate, prin furnizarea unor răspunsuri 

prompte și aprofundate; 

5. atrage atenția asupra studiului solicitat de Comisia pentru petiții Departamentului 

tematic C, intitulat „Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: instrumente și 

provocări”, și salută recomandările sale concrete privind acțiunile necesare din partea 

Parlamentului; atrage atenția asupra unui studiu publicat recent, comandat 

Departamentului tematic C, intitulat „Accesul efectiv la justiție”, ca urmare a acuzațiilor 

recurente care au rezultat în urma tratării mai multor petiții; susține propunerea 

Comisiei de a încuraja formarea judiciară în domeniul dreptului UE pentru diferitele 

state membre, în vederea asigurării consecvenței în ceea ce privește hotărârile 

judecătorești și, prin urmare, a egalității asigurării respectării drepturilor în întreaga 

Uniune;  

6. salută faptul că raportul din 2016 al Comisiei se caracterizează printr-o transparență 

crescută și oferă mai multe informații statistice, comparativ cu rapoartele anterioare; 

regretă, cu toate acestea, faptul că raportul nu furnizează informații precise privind 

numărul petițiilor care au condus la inițierea de proceduri EU Pilot sau de proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor și solicită Comisiei să furnizeze această 

informație specifică; constată cu regret că nici Parlamentul, nici petiționarii nu sunt 

implicați în aceste proceduri; își reiterează apelul adresat Comisiei de a informa 

Parlamentul cu privire la toate procedurile EU Pilot lansate și la toate procedurile de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate, cu scopul de a îmbunătăți transparența, a 

reduce timpul de soluționare a litigiilor prin intermediul Comisiei pentru petiții, a 

consolida încrederea în proiectul UE și, în cele din urmă, a spori legitimitatea procedurii 

EU Pilot, în special în ceea ce privește procedurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor; invită Comisia să comunice sistematic deciziile pe care le ia și diferitele 

etape parcurse de Colegiul Comisarilor și să publice ordinea de zi și principalele 

rezultate ale reuniunilor privind pachetele de măsuri propuse de Comisie; recunoaște 

hotărârile CJUE în cauzele C-39/05 P, C-52/05P și C-562/14 P din mai 2017, potrivit 

cărora documentele din cadrul procedurii EU Pilot nu ar trebui să fie făcute publice 

dacă există riscul ca publicarea acestor documente să afecteze natura procedurii de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, să influențeze evoluția acesteia sau să îi 

submineze obiectivele; solicită Comisiei să facă publice documentele schimbate cu 

statele membre atunci când acest risc nu mai există, și anume de îndată ce procedurile 
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EU Pilot sunt încheiate; sprijină, în acest sens, sugestiile formulate de Ombudsmanul 

European cu privire la promptitudinea și transparența cazurilor EU Pilot prealabile 

procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; subliniază că este important ca 

toți actorii vizați să fie informați constant, și ca procedurile EU Pilot să fie mai 

transparente; regretă lipsa de angajament de care a dat dovadă Comisia atunci când a 

răspuns preocupărilor exprimate de către deputați în legătură cu procedurile EU Pilot și 

solicită Comisiei să informeze Comisia pentru petiții în legătură cu orice noi etape 

semnificative și cu dialogul cu statele membre atunci când este vorba despre petițiile 

deschise; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a include în raportul său anual și 

rata de punere în aplicare atât a regulamentelor UE, cât și a directivelor;  

7. consideră că numărul mare de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor indică 

faptul că aplicarea corectă și oportună a legislației UE în statele membre rămâne o 

provocare considerabilă și o prioritate, având în vedere noua abordare mai strategică și 

mai eficientă a procesului de asigurare a respectării legislației, adoptată de Comisie 

pentru anul 2016; consideră că unele dintre aceste cazuri sunt rezultatul lipsei de resurse 

dedicate administrației publice în unele state membre;  

8. salută decizia Comisiei de a reacționa cu promptitudine în cazurile de neîndeplinire a 

obligațiilor, și susține eforturile acesteia de a soluționa în mod informal problemele de 

aplicare; invită Comisia să îmbunătățească sistemul EU Pilot de soluționare a 

problemelor;  

9. subliniază faptul că numărul de plângeri noi este cel mai ridicat începând cu 2011, 

reprezentând o creștere de 67,5 % față de anul trecut, cu un număr record de 3 783 de 

plângeri noi și o scădere a ratelor de soluționare, că, în plus, 1 657 de cazuri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor au rămas deschise la sfârșitul anului 2016, în timp 

ce au fost deschise 986 de cazuri de neîndeplinire a obligațiilor în 2016, dintre care 847 

se referă la transpunerea târzie; ia act cu îngrijorare de faptul că sunt încă deschise 95 

cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în urma unei hotărâri a Curții, întrucât 

Comisia a considerat că statele membre în cauză nu s-au conformat încă hotărârilor 

judecătorești în temeiul articolul 258 din TFUE, și că, în general, domeniile „ocuparea 

forței de muncă” și „justiție și consumatori” sunt cele mai afectate, urmate de piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, impozitare și uniune vamală, precum și 

mediul; 

10. salută scăderea numărului de dosare noi EU Pilot inițiate în 2016 (790, comparativ cu 

881 în 2014) și faptul că acest număr a atins cel mai scăzut nivel din 2011, deși Comisia 

nu desfășoară nicio procedură EU Pilot în cazul transpunerii tardive a directivelor; 

constată, cu toate acestea, că rata de soluționare a scăzut ușor, comparativ cu 2015 (de la 

75 % la 72 %); solicită Comisiei să ofere clarificări despre stabilirea priorităților sale în 

ceea ce privește politica de asigurare a respectării legislației, conform căreia declară că 

își va axa acțiunea de asigurare a respectării legislației pe problemele în cazul cărora ar 

putea aduce rezultate cu adevărat semnificative și pe prioritățile de politică care vizează 

cazurile care indică deficiențe sistemice în sistemul juridic al unui stat membru; 

11. ia act de faptul că angajamentul Comisiei de a avea o abordare mai strategică a 

asigurării respectării dreptului UE a condus recent la închiderea unor cazuri de 

neîndeplinire a obligațiilor din motive politice; invită, prin urmare, Comisia să explice 
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considerentele care stau la baza unor astfel de decizii în viitoarele rapoarte de 

monitorizare; 

12. subliniază faptul că cele mai multe dosare EU Pilot care au condus la proceduri formale 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au vizat, în principal, domeniile de politică 

privind mediul, piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, energia și 

impozitarea și uniunea vamală; ia act, de asemenea, de faptul că țările care au făcut 

obiectul celui mai mare număr de dosare în cadrul EU Pilot, în urma cărora s-a recurs la 

procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost Ungaria, Germania, Spania 

și Polonia.  

13. recunoaște că responsabilitatea principală pentru aplicarea și executarea 

corespunzătoare a dreptului UE revine statelor membre, dar subliniază că acest lucru nu 

scutește instituțiile UE de obligația de a respecta dreptul primar al UE atunci când 

elaborează actele de drept secundar al UE, și cu atât mai mult în domeniul statului de 

drept și al drepturilor fundamentale, ținând cont de CDFUE;  

14. subliniază faptul că punerea în aplicare și în executare corespunzătoare a dreptului UE 

este esențială pentru realizarea politicilor UE în ceea ce privește principiul egalității 

între femei și bărbați, consacrat în tratate, și pentru încurajarea și clădirea încrederii 

reciproce între instituțiile publice atât la nivelul UE, cât și la nivel național, reamintind 

și că încrederea și securitatea juridică constituie temeiul unei bune cooperări și al 

punerii în aplicare eficace a dreptului UE; 

15. este preocupat de faptul că există, în continuare, deficiențe semnificative în ceea ce 

privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în domeniul mediului 

în unele state membre, în special în domeniile gestionării deșeurilor, infrastructurii de 

tratare a apelor reziduale și respectării valorilor-limită pentru calitatea aerului; 

16. subliniază rolul important pe care îl joacă partenerii sociali, organizațiile societății 

civile, cetățenii europeni și alți actori în monitorizarea și semnalarea deficiențelor de 

transpunere și aplicare a dreptului UE de către statele membre; salută, așadar, faptul că 

cetățenii răspund foarte pozitiv în legătură cu punerea în aplicare a politicii UE, inclusiv 

rolul esențial al denunțătorilor în sectorul privat și public; subliniază că, din oficiu, 

cetățenii UE trebuie să fie primii informați în mod clar, efectiv accesibil, transparent și 

oportun atunci când se adoptă legi naționale de transpunere a actelor legislative ale UE, 

care sunt acestea și ce autorități naționale au responsabilitatea de a se asigura că sunt 

aplicate corect; 

17. evidențiază importanța acordată de Comisie cu privire la transpunerea la timp și corectă 

a dreptului UE în legislația națională și la existența unui cadrul legislativ intern clar, 

care obligă statele membre să considere aceste aspecte ca fiind prioritare, astfel încât să 

se evite cazurile de încălcare a dreptului UE, oferind totodată cetățenilor și 

întreprinderilor beneficiile scontate printr-o aplicare efectivă și eficientă a acestuia; 

18. remarcă, totuși, faptul că termenele nerealiste de punere în aplicare a legislației pot 

determina incapacitatea statelor membre de a se conforma, ceea ce implică aprobarea 

tacită a întârzierii aplicării; îndeamnă instituțiile europene să convină asupra unor 

calendare mai adecvate privind punerea în aplicare a regulamentelor și a directivelor, 

prin care se ține seama în mod corespunzător de perioadele necesare pentru verificare și 
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consultare; consideră că Comisia ar trebui să prezinte rapoarte, sinteze și revizuiri 

legislative la datele convenite de colegislatori și conform prevederilor legislației 

aplicabile; 

19. subliniază faptul că, în 2016, au existat 70 de directive care trebuiau transpuse, față de 

56 în 2015; își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea mare a numărului de cazuri 

noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii tardive, de la 543 la 

847; regretă faptul că, la sfârșitul anului 2016, erau încă deschise 868 de cazuri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii tardive, reprezentând o 

creștere de 67,5 % în comparație cu cele 518 de cazuri deschise la sfârșitul anului 2015; 

20. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, la fel ca în anul 2015, statele membre nu 

și-au îndeplinit în toate cazurile angajamentul de a prezenta documente explicative 

împreună cu măsurile de transpunere a directivelor în legislația națională; consideră că, 

în contextul în care mare parte dintre documentele explicative prezentate au fost de o 

calitate neuniformă, Comisia ar trebui să ofere mai mult sprijin statelor membre în 

procesul de elaborare a acestor documente și a tabelelor de corespondență; 

21. subliniază faptul că nerespectarea obligației de a asigura transpunerea la timp și corectă 

a legislației UE existente, care abordează principiul egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de educație, ocupare a forței de muncă și 

exercitare a profesiilor, egalitate de remunerare pentru muncă egală și egalitate de 

tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea acestora, precum și a dispozițiilor existente pentru a îmbunătăți echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată și pentru a pune capăt tuturor formelor de 

violență împotriva femeilor și fetelor privează, în ultimă instanță, cetățenii și 

întreprinderile de beneficiile la care au dreptul în temeiul dreptului UE; 

22. subliniază faptul că UE a fost creată ca o uniune bazată pe statul de drept și pe 

respectarea drepturilor omului (articolul 2 din TUE); evidențiază faptul că, la punerea în 

aplicare a legislației UE, statele membre trebuie să respecte pe deplin drepturile 

fundamentale consacrate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a UE; reiterează 

faptul că monitorizarea atentă a actelor și omisiunilor statelor membre și instituțiilor UE 

este extrem de importantă; 

23. își reiterează preocuparea în legătură cu numărul petițiilor adresate Parlamentului și al 

reclamațiilor adresate Comisiei privind o serie de chestiuni considerate ca fiind 

soluționate de către Comisie; 

24. subliniază că este important să se garanteze integritatea ordinii juridice a UE, care 

include legislația primară, legislația secundară și instrumentele juridice neobligatorii; 

solicită, din acest motiv, adoptarea la timp a inițiativelor legislative și nelegislative 

necesare pentru transformarea Pilonului european al drepturilor sociale într-o realitate 

pentru cetățeni; invită Comisia să facă uz de un maximum de transparență și de coerență 

în eforturile sale de a crea un nou cadru dedicat punerii în aplicare corespunzătoare a 

legislației, cum ar fi evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR); invită 

Comisia să aibă în vedere crearea unui astfel de cadru, dedicat în mod specific 

dezvoltării echitabile și echilibrate, ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și 

chestiunilor referitoare la incluziune, în corelație cu Pilonul european al drepturilor 

sociale; 
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25. reiterează faptul că a invitat Comisia, în rezoluția sa din 25 octombrie 2016, să înainteze 

o propunere pentru încheierea unui pact al Uniunii pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale (Pactul UE pentru DSF), unind astfel rapoartele sale tematice 

anuale, cu rezultatele mecanismelor de monitorizare existente și instrumentele de 

evaluare periodică, pentru a fi prezentate în timp util; reamintește că Comisia, în calitate 

de gardian al tratatelor, cu respectarea deplină a principiilor bunei și eficientei 

administrări prevăzute de articolele 298 din TFUE și articolele 41 și 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a UE, are datoria de a monitoriza și de a evalua punerea 

corectă în aplicare a dreptului Uniunii și respectarea principiilor și obiectivelor 

consacrate în tratate de către statele membre și toate instituțiile și organismele Uniunii și 

să își respecte angajamentul de a sprijini în mod activ statele membre să transpună și să 

pună în aplicare anumite directive și regulamente; recomandă, prin urmare, ca această 

sarcină să fie luată în considerare în ciclul politicii DSF începând cu anul 2018, iar 

rapoartele sale tematice anuale, cu rezultatele mecanismelor existente de monitorizare și 

ale instrumentelor de evaluare periodică, să fie prezentate în timp util; 

26. reamintește că Parlamentul a invitat, în mai multe rânduri, Comisia să monitorizeze, să 

direcționeze și să sprijine punerea în aplicare a legislației și a politicilor privind mediul; 

27. salută angajamentul Comisiei de a sprijini în mod activ statele membre să transpună și 

să pună în aplicare legislația europeană prin pregătirea de planuri de punere în aplicare 

pentru anumite directive și regulamente; 

28. consideră că, având în vedere responsabilitatea sa comună în asigurarea punerii în 

aplicare și a respectării dreptului UE în conformitate cu Acordul interinstituțional, 

precum și funcția sa relevantă de control politic asupra Comisiei, conferită prin articolul 

14 din TUE, Parlamentul ar trebui să fie notificat automat despre orice procedură EU 

Pilot deschisă și despre orice procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată 

și ar trebui să i se acorde accesul adecvat la documentele referitoare la aceste două tipuri 

de proceduri, în special atunci când rezultă din petiții, respectând în același timp 

dispozițiile în materie de confidențialitate necesare pentru soluționarea cu succes a 

cazurilor; 

29. propune ca reprezentanții statelor membre să participe mai mult la discuțiile referitoare 

la petiții din cadrul Comisiei pentru petiții; 

30. ia act de nivelul nesatisfăcător de aplicare a dreptului UE în statele membre, după cum 

arată numărul mare de plângeri trimise Comisiei și fluxul important de petiții adresate 

Parlamentului; salută intenția Comisiei, exprimată în comunicarea sa din decembrie 

2016, de a spori utilizarea instrumentelor preventive, cum ar fi reuniunile privind 

pachetele de măsuri, orientările de punere în aplicare, grupurile de experți și rețelele 

specializate (inclusiv rețeaua SOLVIT), și de a sprijini consolidarea capacităților în 

statele membre pentru a asigura respectarea legislației UE; invită Comisia să utilizeze 

dispozițiile articolului 197 din TFUE pentru a pune în aplicare această politică de 

asigurare a respectării legislației reînnoită în deplin parteneriat cu statele membre și cu 

instituțiile europene; invită Comisia să își îmbunătățească modul de tratare a petițiilor 

adresate, oferind răspunsuri oportune și aprofundate; 

31. constată că, deși 95 de cazuri de neîndeplinire a obligațiilor sunt încă deschise, deși 

CJUE s-a pronunțat cu privire la nerespectarea obligațiilor de către statele membre, 
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numai trei dintre aceste cazuri au fost sesizate Curții de către Comisie în temeiul 

articolului 260 din TFUE; consideră că este extrem de important să se asigure 

respectarea deplină și în timp util a deciziilor instanțelor și, atunci când este necesar, să 

facă uz pe deplin de dispozițiile articolului 279 din TFUE, pentru a preveni orice 

subminare a dreptului UE și a autorității CJUE; invită Comisia să remedieze această 

situație și să raporteze în mod regulat progresele realizate Parlamentului; 

32. subliniază faptul că toate instituțiile UE sunt obligate să respecte dispozițiile tratatelor 

UE și ale CDFUE1;  

33. recomandă ca orice dezbatere interparlamentară referitoare la democrație, la statul de 

drept și la drepturile fundamentale să includă participarea societății civile și a 

cetățenilor, de exemplu prin intermediul petițiilor transmise Parlamentului și al 

inițiativei cetățenești europene; 

34. subliniază că memorandumurile de înțelegere încheiate între instituțiile UE și statele 

membre nu sunt considerate acte ale UE, în temeiul articolul 288 din TFUE; 

35. subliniază importanța crucială a eficienței, transparenței și responsabilității în procesul 

de elaborare și aplicare a dreptului UE de către instituțiile UE; evidențiază, în special, 

principiul responsabilității democratice și rolul Parlamentului în asigurarea ei, precum și 

dreptul cetățenilor UE la justiție și la bună administrare, prevăzut la articolele 41 și 47 

din CDFUE; evidențiază faptul că, în conformitate cu aceste drepturi și principii, 

cetățenii trebuie să beneficieze de acces adecvat și facil la proiectele de acte juridice 

care îi privesc; reamintește că aceleași drepturi și principii ar trebui, de asemenea, să fie 

de o importanță majoră pentru statele membre atunci când propun proiecte de acte 

legislative cu obiectivul de a pune în aplicare dreptul UE; solicită, prin urmare, ca 

Parlamentului să i se acorde un control de bază asupra deciziilor majore care afectează 

UE, statele membre și cetățenii săi, cum ar fi deciziile privind bugetele naționale și 

reformele; 

36. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că măsurile fiscale (inclusiv reducerea 

cheltuielilor cu pensiile, sistemul de sănătate și administrația publică) și reformele 

preconizate în programele de ajustare structurală nu au avut efectele scontate;  

37. invită Comisia să consolideze, acolo unde este posibil și necesar, resursele financiare 

ale UE, cum ar fi Fondul social european, dedicate „consolidării capacității 

instituționale a autorităților publice și a părților interesate și administrației publice 

eficiente”, cu scopul de a promova bunăstarea socială și dezvoltarea economică și de a 

spori eficacitatea legislației în materie de beneficii; invită Comisia să facă uz deplin de 

articolul 197 din TFUE pentru a contribui la consolidarea capacității statelor membre de 

a pune în aplicare și a asigura respectarea dreptului UE; 

38. invită Comisia să dezvolte instrumentele menite să ajute statele membre să identifice 

problemele de transpunere, să le soluționeze într-o fază timpurie a procedurilor de 

                                                 
1 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 20 septembrie 2016 în cauzele conexate C-8/15 P - 

C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), 

Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) / Comisia 

Europeană și Banca Centrală Europeană. 
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constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să găsească soluții comune; 

39. reamintește că legislația care conduce la cele mai flagrante proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor este rezultatul directivelor; reamintește că regulamentele sunt 

aplicabile în mod direct și obligatoriu în toate statele membre; invită, așadar, Comisia să 

recurgă, în măsura posibilului, la regulamente atunci când are în vedere prezentarea 

unor propuneri legislative; consideră că o astfel de abordare ar putea atenua riscul de 

reglementare excesivă; 

40. reamintește că deciziile preliminare contribuie la clarificarea modului în care trebuie 

aplicat dreptul Uniunii Europene; consideră că recurgerea la această procedură permite 

interpretarea și aplicarea uniformă a legislației UE; încurajează, așadar, instanțele 

naționale să adreseze întrebări, în caz de îndoială, CJUE și să prevină, astfel, 

procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

41. invită Comisia să acorde o atenție deosebită controlului său asupra punerii în aplicare a 

Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor 

împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra 

funcționării pieței interne1, precum și să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor atunci când este necesar, menținând o vigilentă deosebită în ceea ce privește 

aplicarea incorectă sau necorespunzătoare; 

42. salută eforturile continue ale Comisiei de a consolida normele UE în materie de mediu 

pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate statele membre și toți 

operatorii economici și de a remedia deficiențele de punere în aplicare și asigurare a 

respectării legislației UE în materie de mediu, inclusiv prin recurgerea la proceduri în 

constarea neîndeplinirii obligațiilor, dacă este necesar; accentuează, cu toate acestea, 

limitele cunoscute ale eficacității normelor UE în materie de mediu și în special ale 

Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM); invită Comisia să ia 

act de rezoluția Parlamentului privind punerea în aplicare a DRM; remarcă faptul că, în 

unele state membre, dreptul cetățenilor la un mediu sănătos este afectat de deficiențele 

în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului UE în domeniul 

mediului, în special în ceea ce privește prevenirea deteriorării aerului și a apei, 

gestionarea deșeurilor și infrastructura de epurare a apelor reziduale; subliniază că 

punerea în aplicare pe deplin a legislației UE privind mediul ar putea aduce UE 

economii de 50 de miliarde EUR în fiecare an, mai ales, prin reducerea costurilor cu 

sănătatea și a costurilor directe pentru mediu; 

43. accentuează faptul că acquis-ul UE cuprinde, de asemenea, acorduri internaționale 

încheiate de UE; ia act, cu profundă îngrijorare, de faptul că este posibil ca normele UE 

în materie de mediu să nu fie conforme cu Convenția de la Aarhus privind accesul la 

informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de 

mediu („Convenția de la Aarhus”)2 pentru că nu acordă un acces suficient la justiție 

organizațiilor de protecție a mediului și publicului; invită, în consecință, Comisia să 

acorde atenție constatărilor și recomandărilor Comitetului pentru respectarea Convenției 

                                                 
1 JO L 193, 19.7.2016, p. 1. 
2 JO L 124, 17.5.2005, p. 4. 



 

RR\1155083RO.docx 17/51 PE617.980v02-00 

 RO 

de la Aarhus1 și poziției Consiliului din 13 iulie 20172 și să caute moduri și mijloace de 

a se conforma Convenției de la Aarhus într-un fel compatibil cu principiile 

fundamentale ale ordinii juridice din Uniune și cu sistemul său de control judiciar; 

44. invită Comisia să acorde o atenție deosebită aplicării măsurilor adoptate în domeniul 

azilului și al migrației pentru a asigura respectarea principiilor consacrate în CDFUE, să 

conlucreze cu statele membre pentru depășirea dificultăților pe care acestea le întâmpină 

în respectiva punere în aplicare și să inițieze procedurile necesare de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este cazul; constată cu îngrijorare că anumite 

state membre nu își respectă obligațiile stabilite de politica în domeniul azilului și al 

migrației, în special în privința transferului solicitanților de azil; evidențiază necesitatea 

de a combate lipsa de solidaritate dintre unele state membre în domeniul azilului și al 

migrației, în așa fel încât toate statele membre să își îndeplinească obligațiile; solicită 

statelor membre să combată creșterea traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă sau al exploatării sexuale; 

45. invită Comisia să reacționeze în mod eficace la evoluția situației în materie de migrație 

și de securitate și să aplice în mod eficient Agenda europeană privind migrația, precum 

și pachetele de punere în aplicare aferente; solicită statelor membre să pună în aplicare 

Directiva privind returnarea (2008/115/CE)3 în mod corect și să raporteze periodic cu 

privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația; 

46. invită Comisia să verifice compatibilitatea contractelor în care nu se specifică numărul 

de ore de muncă cu legislația UE în materie de ocupare a forței de muncă, inclusiv cu 

directiva privind lucrătorii cu fracțiune de normă, deoarece multe petiții dintre cele 

primite în 2016 se referă la munca precară; 

47. salută faptul că raportul recunoaște rolul Parlamentului de a atrage atenția Comisiei cu 

privire la deficiențele în aplicarea dreptului UE în statele membre, prin intermediul 

întrebărilor parlamentare și al petițiilor; atrage atenția asupra faptului că un control mai 

atent din partea parlamentelor naționale asupra guvernelor lor, atunci când acestea din 

urmă sunt implicate în procesul de legiferare, va contribui la o aplicare mai eficace a 

dreptului UE, așa cum este prevăzută de tratate; 

48. își exprimă îngrijorarea că, în cazul multor directive, există diferențe de traducere între 

limbile oficiale ale UE, și, prin urmare, există probabilitatea ca versiunile lingvistice 

diferite să ducă la o interpretare divergentă a textelor respective și o transpunere diferită 

a lor în statele membre; regretă, așadar, faptul că aceste diferențe de transpunere și de 

interpretare juridică a directivelor nu pot fi descoperite în mod sistematic, ci numai 

atunci când sunt clarificate de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

49. reamintește că parlamentele naționale joacă un rol esențial, atât în etapa de control pre-

legislativ al proiectelor de acte juridice ale UE, cât și în etapa de control post-legislativ 

al aplicării corecte a dreptului UE de către statele membre; invită parlamentele naționale 

să își asume acest rol în mod proactiv; 

                                                 
1 ACCC/C/2008/32 (UE), partea II, adoptate la 17 martie 2017.  
2 11150/17; dosar interinstituțional: 2017/0151 (NLE); 
3 JO L 348, 24.12.2008, p. 98. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490093464561&uri=CELEX:32008L0115
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50. consideră că, în concordanță cu eforturile Comisiei de a produce o legislație UE mai 

bună și mai eficace, ar trebui să se ia întotdeauna în considerare principiul subsidiarității 

și cel al proporționalității; 

51. își reiterează apelul privind crearea, în cadrul direcțiilor generale relevante (DG IPOL, 

DG EXPO și DG EPRS), a unui sistem autonom de evaluare ex-post a impactului 

principalelor acte legislative ale UE adoptate de Parlament prin codecizie și în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară; 

52. invită Comisia să acorde o atenție deosebită controlului său asupra punerii în aplicare a 

legislației UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de corupție care afectează în 

mod direct funcționarea pieței interne, precum și să ia măsurile necesare pentru a 

combate astfel de fenomene; 

53. reamintește statelor membre și instituțiilor UE că asigurarea unei aplicări adecvate și în 

timp util a legislației în statele membre rămâne o prioritate pentru UE; subliniază 

importanța respectării principiilor atribuirii, subsidiarității și proporționalității, în 

temeiul articolului 5 din TUE, precum și a principiului egalității în fața legii, în vederea 

unei mai bune monitorizări a aplicării dreptului UE; reamintește importanța 

sensibilizării publicului cu privire la dispozițiile directivelor în vigoare care vizează 

diferite aspecte referitoare la principiul egalității între femei și bărbați și punerea sa în 

practică; 

54. încurajează instituțiile Uniunii să își îndeplinească întotdeauna obligația de a respecta 

dreptul primar al UE atunci când instituie norme de drept secundar al UE și instrumente 

juridice neobligatorii și când dezvoltă politici și semnează acorduri și tratate cu instituții 

din afara UE, să sprijine prin toate mijloacele statele membre ale Uniunii în eforturile 

lor de a transpune legislația UE în toate domeniile și să respecte valorile și principiile 

Uniunii, în special având în vedere evoluțiile recente din unele state membre; 

55. susține opinia Comisiei conform căreia reclamanții individuali joacă un rol esențial în 

identificarea problemelor mai vaste legate de asigurarea respectării și punerea în 

aplicare a dreptului UE care afectează interesele cetățenilor și ale întreprinderilor; 

56. subliniază că lipsa unui set coerent și cuprinzător de norme codificate de bună 

administrație la nivelul Uniunii îngreunează înțelegerea rapidă și deplină de către 

cetățeni și întreprinderi a drepturilor care le revin în temeiul dreptului Uniunii; 

subliniază, prin urmare că, pentru consolidarea drepturilor cetățenilor și a transparenței, 

este esențială codificarea normelor privind buna administrare sub forma unui 

regulament care să stabilească diversele aspecte legate de procedura administrativă, 

inclusiv notificările, termenele limită obligatorii, dreptul de a fi ascultat și dreptul 

oricărei persoane de acces la dosarul propriu; consideră că acest regulament ar aduce 

mai multă accesibilitate, claritate și coerență în interpretarea normelor existente, în 

beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor, al administrației și al funcționarilor; 

57. reamintește că, în rezoluțiile sale din 15 ianuarie 2013 și 9 iunie 2016, Parlamentul a 

cerut adoptarea unui regulament privind o administrație a UE deschisă, eficientă și 

independentă, în temeiul articolului 298 din TFUE, și constată că această solicitare a 

Parlamentului nu a fost urmată de o propunere din partea Comisiei; invită, prin urmare, 

din nou Comisia să prezinte o propunere legislativă privind dreptul de procedură 
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administrativă al UE, luând în considerare demersurile Parlamentului European de până 

acum, în acest domeniu; 

58. subliniază că integrarea inadecvată a preocupărilor legate de mediu în alte domenii de 

politică este una dintre cauzele profunde ale implementării deficiente a politicii și 

legislației din domeniul mediului; 

59. subliniază necesitatea de a menține un nivel ridicat de protecție a mediului, precum și al 

sănătății și siguranței alimentare; 

60. subliniază faptul că aplicarea eficientă a normelor UE în domeniul sănătății, al 

siguranței alimentare și al mediului este importantă pentru cetățenii europeni, deoarece 

le influențează traiul zilnic și servește interesului general; 

61. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape cazurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor legate de mediu care au o dimensiune transfrontalieră, în special în 

domeniul legislației privind aerul curat, inclusiv transpunerea și aplicarea corectă a 

dreptului UE în viitoarele state membre; solicită, în plus, Comisiei să informeze 

reclamanții în mod corespunzător, transparent și în timp util cu privire la argumentele 

oferite de statele în cauză ca reacție la plângerea depusă; 

62. ia act de faptul că numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 

materie de mediu a scăzut în 2016 comparativ cu 2015, dar este îngrijorat că s-a 

înregistrat o creștere a numărului de proceduri în domeniul sănătății și al siguranței 

alimentare și solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită acestui aspect; 

63. subliniază faptul că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al UE 

care trebuie să fie integrat în toate politicile; 

64. subliniază rolul fundamental pe care îl are statul de drept în ceea ce privește 

legitimitatea oricărei forme de guvernare democratică; subliniază că aceasta este o 

piatră de temelie a ordinii juridice a Uniunii și că, prin urmare, se înscrie în logica unei 

Uniuni bazate pe statul de drept; 

65. reamintește că principiul remunerației egale pentru muncă egală, este consacrat în 

tratatele europene încă din 1957 (a se vedea articolul 157 din TFUE) și subliniază că 

articolul 153 din TFUE permite UE să ia măsuri în domeniul mai larg al egalității de 

șanse și de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiilor; 

66. salută faptul că interpretarea largă a conceptului de remunerație egală pentru muncă 

egală de către CJUE, așa cum reiese din hotărârile sale și din jurisprudența sa amplă cu 

privire la acest articol, a înmulțit cu siguranță posibilitățile de combatere a discriminării 

salariale pe criterii de gen directe și indirecte, în ceea ce privește salarizarea și de 

reducere a diferenței de remunerare între femei și bărbați, dar subliniază că mai rămân 

multe de făcut pentru a elimina diferența persistentă de remunerare între femei și bărbați 

în UE; 

67. constată cu profundă tristețe că introducerea principiilor juridice prin care se interzice 

inegalitatea salarială între femei și bărbați nu s-a dovedit suficientă pentru a elimina de 
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una singură diferența persistentă de salarizare între femei și bărbați; subliniază faptul că 

Directiva reformată 2006/54/CE le impune statelor membre să se asigure că toate 

prevederile din contractele colective de muncă, grilele de salarizare, acordurile de 

salarizare și contractele de muncă individuale care încalcă principiul remunerației egale 

sunt sau pot fi declarate nule si neavenite sau pot fi modificate; 

68. subliniază faptul că atât statele membre, cât și Comisia ar trebui să acorde o mai mare 

atenție instrumentelor alternative, dincolo de instrumentele existente pentru punerea în 

aplicare a dreptului UE, care ar permite o punere în aplicare mai extinsă a legislației 

UE, în special a dispozițiilor privind remunerația egală; subliniază, așadar, importanța 

contractelor colective de muncă pentru asigurarea remunerației egale, a concediului 

parental și a altor drepturi de muncă obținute prin negocieri colective; 

69. reamintește că, în rezoluția sa din 15 ianuarie 2013, Parlamentul a solicitat adoptarea 

unui regulament al UE privind dreptul de procedură administrativă al UE în temeiul 

articolului 298 din TFUE; ia act cu dezamăgire de faptul că Comisia nu a dat curs 

solicitării Parlamentului de a prezenta o propunere de act legislativ privind dreptul de 

procedură administrativă; 

70. recunoaște importanța colectării datelor, dacă este posibil, defalcate în funcție de gen, 

pentru a evalua progresele înregistrate în promovarea drepturilor femeilor; 

71. regretă abordarea deficitară adoptată de Comisie în domeniul bunăstării animalelor, care 

ignoră inconsecvențele grave semnalate de un număr mare de cetățeni care și-au 

exercitat dreptul de a adresa petiții; își reiterează solicitarea pentru lansarea unei noi 

strategii la nivelul UE pentru eliminarea tuturor lacunelor existente și pentru a asigura 

protecția deplină și efectivă a bunăstării animalelor prin intermediul unui cadru 

legislativ clar și cuprinzător care să respecte pe deplin cerințele prevăzute la articolul 13 

TFUE; 

72. invită Comisia să realizeze o analiză aprofundată a petițiilor legate de diferențele de 

calitate dintre produse alimentare de la aceeași marcă în diferite state membre; 

îndeamnă Comisia să pună capăt practicilor neloiale și să se asigure că toți consumatorii 

sunt tratați în mod egal; 

73. subliniază că discriminarea practicată pe baza limbii oficiale (limbilor oficiale) a (ale) 

unui stat membru în școli și în administrația publică constituie un obstacol în calea 

liberei circulații prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din TFUE; invită Comisia să 

analizeze această încălcare a normelor pieței interne; 

74. invită Comisia să monitorizeze în mod eficace dacă instanțele naționale își respectă 

responsabilitatea de a solicita decizii preliminare CJUE, în conformitate cu articolul 267 

din TFUE; prin urmare, invită Comisia să ia în considerare crearea unui registru care să 

conțină toate hotărârile instanțelor naționale referitoare la interpretarea dreptului UE în 

care nu a fost solicitată o decizie preliminară a CJUE; 

75. deplânge faptul că nu au fost adoptate și puse în aplicare acte legislative ale UE 

adecvate și eficace privind condițiile de muncă și programul de lucru, inclusiv munca în 

zilele de sărbătoare legală și duminica și munca fără perioade de pauză și de odihnă; 

atrage atenția că lipsa unei astfel de legislații uniforme este un obstacol pentru realizarea 
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unui echilibru adecvat între viața profesională și cea privată, ceea ce afectează îndeosebi 

femeile și poziția lor pe piața muncii; 

76. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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28.3.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ 

destinat Comisiei pentru afaceri juridice 

referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

(2017/2273(INI)) 

Raportoare: Marijana Petir 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. susține că aplicarea eficace a dreptului UE, în toate domeniile și inclusiv de către 

instituțiile UE în sine, este esențială pentru a valorifica beneficiile pe care politicile UE 

le aduc cetățenilor și întreprinderilor, și că aplicarea uniformă a dreptului UE în toate 

statele membre este esențială pentru succesul UE; subliniază faptul că, în anumite 

cazuri, aplicarea ineficientă a dreptului UE dă naștere unei concurențe inechitabile între 

statele membre; 

2. ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, responsabilitatea privind transpunerea, punerea în aplicare și 

asigurarea efectivă a respectării legislației îi revine Comisiei, în timp ce statele membre 

au responsabilitatea principală privind transpunerea, aplicarea și implementarea 

dreptului Uniunii în mod corect; 

3. reamintește că punerea în aplicare pe deplin a legislației UE privind mediul ar putea 

duce la economii de 50 de miliarde de euro pentru UE în ceea ce privește costurile de 

sănătate și costurile directe pentru mediu; 

4. subliniază că simplitatea, claritatea și fiabilitatea cadrului juridic european sunt 

fundamentale pentru aplicarea eficientă și uniformă a dreptului UE; 

5. subliniază că integrarea inadecvată a preocupărilor legate de mediu în alte domenii de 

politică este una dintre cauzele profunde ale implementării deficiente a politicii și 
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legislației din domeniul mediului; 

6. reamintește că Parlamentul a invitat, în mai multe rânduri, Comisia să monitorizeze, să 

direcționeze și să sprijine mai activ punerea în aplicare a legislației și a politicilor 

privind mediul; 

7. evidențiază faptul că Comisia are competența și datoria de a supraveghea aplicarea 

dreptului UE și de a declanșa proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva unui stat membru care nu și-a îndeplinit o obligație care îi revine în temeiul 

tratatelor; 

8. este preocupat de faptul că există, în continuare, deficiențe semnificative în ceea ce 

privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în domeniul mediului 

în unele state membre, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, 

infrastructura de tratare a apelor reziduale și respectarea valorilor-limită pentru calitatea 

aerului; 

9. consideră că, înainte de a introduce noi dispoziții legislative, Comisia ar trebui să 

asigure aplicarea efectivă a legislației UE în vigoare la nivelul întregii Uniuni; 

10. salută decizia Comisiei1 de a reacționa cu promptitudine în cazurile de neîndeplinire a 

obligațiilor, și susține eforturile acesteia de a soluționa în mod informal problemele de 

aplicare; invită Comisia să îmbunătățească sistemul de soluționare a problemelor „EU 

Pilot”;  

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea volumului total de proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2016, numărul acestora fiind cel mai mare 

înregistrat în ultimii cinci ani; 

12. subliniază necesitatea de a menține un nivel ridicat de protecție a mediului, precum și al 

sănătății și siguranței alimentare; 

13. subliniază faptul că aplicarea eficientă a normelor UE în domeniul sănătății, al 

siguranței alimentare și al mediului este importantă pentru cetățenii europeni, deoarece 

le influențează traiul zilnic și servește interesului general; 

14. ia act de creșterea numărului de reclamații în perioada 2012-2016; subliniază faptul că 

publicul larg, întreprinderile și societatea civilă, prin informațiile transmise Comisiei 

privind dificultățile care apar în aplicarea legislației UE de către statele membre, 

contribuie în mod determinant la monitorizarea modului în care este transpusă și 

implementată legislația UE; subliniază faptul că o creștere a numărului de reclamații 

privind aplicarea ineficientă a dreptului european nu înseamnă neapărat o implementare 

mai slabă a dreptului UE în statele membre, ci poate fi, de asemenea, un semn că 

cetățenii și întreprinderile sunt mai bine informați cu privire la drepturile lor care derivă 

din dreptul UE; subliniază, prin urmare, că accesul la informațiile privind mediul, așa 

cum solicită Convenția de la Aarhus, este necesar pentru a permite opiniei publice și 

societății civile să depună plângeri împotriva statelor membre; 

                                                 
1 JO C 18, 19.1.2017, p. 10. 
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15. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape cazurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor legate de mediu care au o dimensiune transfrontalieră, în special în 

domeniul legislației privind aerul curat, inclusiv transpunerea corectă a dreptului UE și 

aplicarea acestuia în viitoarele state membre; solicită, în plus, Comisiei să informeze 

reclamanții în mod corespunzător, transparent și în timp util cu privire la argumentele 

oferite de statele în cauză ca reacție la plângerea depusă; 

16. ia act de faptul că numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 

materie de mediu a scăzut în 2016 comparativ cu 2015, dar este îngrijorat că s-a 

înregistrat o creștere a numărului de proceduri în domeniul sănătății și al siguranței 

alimentare, și solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită acestui aspect; 

17. subliniază rolul important jucat de Parlament, prin intermediul petițiilor și întrebărilor, 

în atragerea atenției asupra deficiențelor în aplicarea legislației UE de către statele 

membre; 

18. invită Comisia ca, la elaborarea și evaluarea legislației, să ia mai mult în considerare 

necesitatea de a reduce sarcinile administrative pentru IMM-uri; subliniază faptul că, 

atunci când este vorba de transpunerea normelor UE privind achizițiile publice și 

concesiunile, IMM-urile ar trebui să poată prezenta oferte pentru contracte publice într-

un mod mai ușor și mai ieftin, cu respectarea deplină a principiilor UE privind 

transparența și concurența; 

19. salută evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), ca instrument care 

contribuie la realizarea beneficiilor legislației UE și ale politicilor privind mediul pentru 

întreprinderi și cetățeni, printr-o mai bună implementare; 

20. consideră că, în concordanță cu eforturile Comisiei de a produce o legislație UE mai 

bună și mai eficace1, ar trebui să se ia întotdeauna în considerare principiul 

subsidiarității și cel al proporționalității. 

  

                                                 
1 COM(2017)0651, 24 octombrie 2017. 

 



 

RR\1155083RO.docx 25/51 PE617.980v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 27.3.2018    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

50 

10 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, 

Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek 

Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana 

Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, 

Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Membri supleanți prezenți la votul final Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, 

Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, 

Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho 

 
 



 

PE617.980v02-00 26/51 RR\1155083RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

50 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 

Frédérique Ries 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 

Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Stefan Eck, Kateřina Konečná 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, 

Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, 

Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica 

Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, 

Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel 

Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

 

10 - 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

NI Zoltán Balczó 

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith 

Taylor 

 

0 0 

  

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 

  



 

RR\1155083RO.docx 27/51 PE617.980v02-00 

 RO 

 

21.3.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE 

destinat Comisiei pentru afaceri juridice 

referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 
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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază că UE a fost creată ca o uniune bazată pe statul de drept și pe respectarea 

drepturilor omului (articolul 2 din TUE); accentuează faptul că este extrem de important 

să se monitorizeze atent actele și omisiunile statelor membre și ale instituțiilor UE; 

2. evidențiază faptul că punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii este esențială 

pentru a spori încrederea cetățenilor în politicile și instituțiile UE; reamintește că 

articolul 197 din TFUE prevede, în acest sens, că „punerea în aplicare efectivă a 

dreptului Uniunii de către statele membre, care este esențială pentru buna funcționare a 

Uniunii, constituie o chestiune de interes comun”; susține că cetățenii Uniunii vor avea 

mai multă încredere în dreptul Uniunii atunci când este pus în aplicare într-o manieră 

efectivă de statele membre; 

3. recunoaște că responsabilitatea principală pentru implementarea și aplicarea adecvată a 

dreptului UE revine statelor membre; subliniază totuși că acest lucru nu scutește 

instituțiile UE de obligația de a respecta dreptul primar al UE, în special atunci când 

elaborează dreptul secundar al UE; 

4. salută acest prim raport privind monitorizarea aplicării dreptului UE în urma intrării în 

vigoare a Agendei pentru o mai bună reglementare în anul 2015; reamintește că printre 

principiile unei mai bune reglementări se numără cerința de a demonstra necesitatea de 

a legifera la nivelul UE, în mod strict proporțional cu obiectivele acțiunii legislative, și 

de a se asigura că legislația este implementată în mod corect la nivelul cel mai adecvat; 

subliniază, prin urmare, importanța respectării principiilor atribuirii, subsidiarității și 
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proporționalității, în temeiul articolului 5 din TUE, precum și a certitudinii juridice și a 

egalității în fața legii, în vederea unei mai bune monitorizări a aplicării dreptului UE; 

5. regretă faptul că aplicarea corectă și oportună a legislației UE în statele membre rămâne 

o chestiune care suscită îngrijorări serioase, fapt demonstrat de numărul mare de 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; regretă numeroasele tendințe 

negative evidențiate de actualul raport, în special faptul că a crescut substanțial numărul 

de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise - cu 67,5 % față de anul 

precedent, ajungându-se la cel mai mare număr din ultimii cinci ani, și că, de asemenea, 

s-a înregistrat o creștere a numărului de plângeri și o scădere a ratei de soluționare a 

acestora; constată că, în conformitate cu defalcarea cazurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor deschise la sfârșitul anului 2016, cele patru domenii de politici 

în care au fost deschise împotriva statelor membre, cele mai numeroase proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere au fost piața internă, mediul, 

stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital, și mobilitatea și transporturile;  

6. remarcă faptul că angajamentul Comisiei de a avea o abordare mai strategică a 

asigurării respectării dreptului UE a condus recent la închiderea unor cazuri de 

neîndeplinire a obligațiilor din motive politice; invită, prin urmare, Comisia să explice 

considerentele care stau la baza unor astfel de decizii în viitoarele rapoarte de 

monitorizare; 

7. salută scăderea numărului total de dosare noi EU Pilot, acesta ajungând la cel mai 

scăzut nivel din 2011; ia act de obiectivul Comisiei de a utiliza mecanismul EU Pilot 

numai atunci când acesta oferă o valoare adăugată efectivă în procesul de soluționare a 

cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu comunicarea sa 

intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 

bune”1; subliniază, însă, că mecanismul EU Pilot este un instrument de lucru fără statut 

juridic, care conferă puteri discreționare Comisiei și nu respectă standardele 

corespunzătoare de transparență și responsabilitate; consideră că aceste deficiențe ar 

putea fi remediate prin adoptarea unui regulament care să clarifice drepturile și 

obligațiile legale ale reclamanților și ale Comisiei; 

8. salută faptul că raportul recunoaște rolul Parlamentului de a atrage atenția Comisiei cu 

privire la deficiențele în aplicarea dreptului UE în statele membre, prin intermediul 

întrebărilor parlamentare și al petițiilor; atrage atenția asupra faptului că un control mai 

atent din partea parlamentelor naționale asupra guvernelor lor, atunci când acestea din 

urmă sunt implicate în procesul de legiferare, va contribui la o aplicare mai eficace a 

dreptului UE, așa cum este prevăzută de tratate; 

9. subliniază că, pe lângă eficiență, transparența și responsabilitatea au o importanță 

crucială în redactarea și aplicarea dreptului UE de către instituțiile UE, ceea ce 

înseamnă că legislația UE trebuie să fie clară, ușor de înțeles, consecventă, precisă și 

disponibilă imediat pentru cetățeni, și totodată să ia în considerare jurisprudența Curții 

de Justiție a Uniunii Europene, care insistă asupra faptului că normele de drept ale UE 

                                                 
1 C/2016/8600, JO C 18, 19.1.2017, p. 10  
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trebuie să fie previzibile și predictibile1; 

10. subliniază că, din oficiu, cetățenii UE trebuie să fie primii informați în mod clar, efectiv 

accesibil, transparent și oportun atunci când se adoptă legi naționale de transpunere a 

actelor legislative europene, care sunt acestea și ce autorități naționale au 

responsabilitatea de a se asigura că sunt aplicate corect; recunoaște rolul esențial pe care 

îl joacă partenerii sociali și organizațiile societății civile în monitorizarea și 

îmbunătățirea căilor de atac efective aferente dreptului UE; 

11. reiterează dispoziția din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare care 

prevede ca, atunci când statele membre transpun directive UE în dreptul național, dacă 

doresc să adauge elemente care nu sunt în niciun fel legate de actul legislativ al Uniunii 

transpus, să se asigure că adăugările respective pot fi identificate, fie prin actul de 

transpunere, fie prin documentele asociate; 

12. își exprimă îngrijorarea că, în cazul multor directive, există diferențe de traducere între 

limbile oficiale ale UE, și, prin urmare, există probabilitatea ca textele respective să fie 

interpretate în mod divergent și transpuse în mod diferit în statele membre; regretă, 

așadar, faptul că este posibil ca aceste diferențe de transpunere și de interpretare juridică 

a directivelor să nu fie descoperite în mod sistematic, ci numai atunci când sunt 

clarificate de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

13. reamintește că parlamentele naționale joacă un rol esențial, atât în etapa de control pre-

legislativ al proiectelor de acte juridice ale UE, cât și în etapa de control post-legislativ 

al aplicării corecte a dreptului UE de către statele membre; invită parlamentele naționale 

să își asume acest rol în mod proactiv; 

14. invită Comisia să monitorizeze în mod eficace în ce măsură instanțele naționale își 

îndeplinesc responsabilitatea de a solicita decizii preliminare Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, astfel cum se menționează la articolul 267 din TFUE; prin urmare, invită 

Comisia să ia în considerare crearea unui registru care să conțină toate hotărârile 

instanțelor naționale referitoare la interpretarea dreptului UE în care nu a fost solicitată 

o decizie preliminară a Curții de justiție a Uniunii Europene; 

15. evidențiază principiul transparenței, consacrat în tratatele UE, precum și dreptul 

cetățenilor UE la justiție și la bună administrare, prevăzut la articolele 41 și 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; evidențiază faptul că, în conformitate cu 

aceste drepturi și principii, cetățenii trebuie să beneficieze de acces adecvat și facil la 

proiectele de acte juridice care îi privesc; reamintește că aceste drepturi și principii ar 

trebui, de asemenea, să fie de o importanță majoră pentru statele membre atunci când 

propun proiecte de acte legislative cu obiectivul de a pune în aplicare dreptul UE; 

16. invită toate instituțiile UE implicate în procesul legislativ să își ia angajamentul de a 

îmbunătăți calitatea redactării textelor legislative, conform angajamentului asumat în 

Agenda pentru o mai bună legiferare; reamintește că, pentru a îndeplini acest obiectiv, 

trebuie adaptat Acordul interinstituțional din 1998 privind orientările comune pentru 

                                                 
1 Hotărârea Curții de Justiție din 10 septembrie 2009, Plantanol GmbH & Co. KG împotriva Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punctul 46. 
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calitatea redactării legislației comunitare; 

17. salută angajamentul Comisiei de a sprijini în mod activ statele membre să transpună și 

să pună în aplicare legislația prin pregătirea de planuri de implementare pentru anumite 

directive și regulamente; solicită Comisiei să asigure o mai bună orientare și asistență 

statelor membre, prin intermediul unor instrumente concrete, pentru a obține rezultate 

mai bune în aplicarea dreptului UE; încurajează Comisia să acorde asistență statelor 

membre care s-ar putea confrunta cu dificultăți de punere în aplicare și transpunere a 

priori și să le soluționeze în mod corespunzător, ameliorând capacitatea instituțională a 

autorităților publice la nivel tehnic; 

18. subliniază rolul important al partenerilor sociali, al organizațiilor societății civile și al 

altor actori în elaborarea legislației și în monitorizarea și semnalarea deficiențelor de 

transpunere și aplicare a dreptului UE de către statele membre; sugerează autorităților 

naționale și instituțiile europene să încurajeze acest rol; 

19. reamintește că este necesar ca Parlamentul să fie, de asemenea, în măsură să 

monitorizeze aplicarea de către Comisie a regulamentelor, în același mod în care 

procedează în cazul directivelor; prin urmare, solicită instituțiilor UE să coopereze mai 

eficient și mai eficace, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE; solicită 

încă o dată Comisiei să se asigure că datele privind punerea în aplicare a regulamentelor 

sunt furnizate în mod clar în viitoarele sale rapoarte anuale referitoare la monitorizarea 

aplicării dreptului UE; reamintește statelor membre că au obligația de a prezenta 

Comisiei legislația națională de transpunere sau de punere în aplicare a regulamentelor, 

în conformitate cu principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din 

TUE;  

20. își reiterează apelul privind crearea, în cadrul direcțiilor generale relevante (DG IPOL, 

DG EXPO și DG EPRS), a unui sistem autonom de evaluare ex-post a impactului 

principalelor acte legislative ale UE adoptate de Parlament prin codecizie și în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară; 

21. reiterează faptul că instituțiile UE, chiar și atunci când acționează în calitate de membre 

ale unor grupuri de creditori internaționali, sunt obligate să respecte dispozițiile 

tratatelor UE și ale Cartei drepturilor fundamentale a UE; 

22. invită Comisia să acorde o atenție deosebită controlului său asupra punerii în aplicare a 

legislației UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de corupție care afectează în 

mod direct funcționarea pieței interne, precum și să ia măsurile necesare pentru a 

combate astfel de fenomene. 



 

RR\1155083RO.docx 31/51 PE617.980v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 21.3.2018    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

23 

1 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio 

Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta 

Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut 

Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, 

Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski 

Membri supleanți prezenți la votul final Max Andersson, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme 

Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland 

 
  



 

PE617.980v02-00 32/51 RR\1155083RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

23 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

ECR Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

PPE Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain 

Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin 

S&D Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva 

Pereira, Claudia Țapardel 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand 

 

1 - 

ENF Gerolf Annemans 

 

0 0 

  

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 

  



 

RR\1155083RO.docx 33/51 PE617.980v02-00 

 RO 

 

12.4.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN 

destinat Comisiei pentru afaceri juridice 

referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

(2017/2273(INI)) 

Raportoare pentru aviz: Marijana Petir 

 

 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

- având în vedere Directiva 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 care obligă statele membre 

să aplice treptat principiul egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul 

securității sociale, 

- având în vedere Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de 

măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în 

cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, 

- având în vedere Directiva 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 de aplicare a 

principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

servicii și furnizarea de bunuri și servicii, 

- având în vedere Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în 

aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat 

de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 

96/34/CE, 

- având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 

care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
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Consiliului, 

- având în vedere Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia; 

- având în vedere Directiva 2011/99/UE din 13 decembrie 2011 privind ordinul european 

de protecție, care are scopul de a proteja o persoană ,,împotriva unei fapte penale 

săvârșite de o altă persoană care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau 

psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală”, permițând unei 

autorități competente a unui alt stat membru să continue asigurarea protecției persoanei 

pe teritoriul acelui stat membru; această directivă este consolidată prin Regulamentul 

(UE) nr. 606/2013 din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de 

protecție în materie civilă, care garantează că măsurile de protecție în materie civilă sunt 

recunoscute în întreaga UE; 

- având în vedere Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme 

minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire 

a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, 

A. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, 

egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a 

drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât aceste valori sunt comune 

statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, 

justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați; întrucât articolul 8 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) încredințează Uniunii sarcina de a 

urmări, în toate acțiunile sale, să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între 

bărbați și femei; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE și cu articolul 21 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, egalitatea între femei și bărbați este una dintre 

valorile fundamentale pe care se întemeiază UE și întrucât, în toate acțiunile sale, 

Uniunea urmărește să combată toate formele de discriminare, să elimine inegalitățile și 

să promoveze egalitatea de șanse și de tratament; 

C. întrucât articolele 19 și 157 din TFUE permit adoptarea legislației pentru a combate 

toate formele de discriminare, inclusiv pe criterii de gen; 

D. întrucât UE și statele sale membre s-au angajat, prin Declarația nr. 19 anexată la Actul 

final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, să lupte 

,,împotriva tuturor formelor de violență domestică, […] pentru a preveni și reprima 

aceste acte criminale, precum și pentru ajutorarea și protejarea victimelorˮ; 

E. întrucât, în temeiul articolelor 79 și 83 din TFUE, s-au adoptat acte legislative ale UE de 

combatere a traficului de persoane, în special de femei și copii; întrucât programul 

„Drepturi, egalitate și cetățenie” finanțează, printre altele, măsuri ce contribuie la 

eradicarea violenței împotriva femeilor; 

F. întrucât directivele UE axate îndeosebi pe egalitatea de gen nu sunt puse în aplicare în 

mod corect în mai multe state membre, persoane de gen diferit rămânând neprotejate 
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împotriva discriminării în domenii precum accesul la locuri de muncă, bunuri și servicii; 

G. întrucât discriminarea pe criterii de gen se intersectează cu alte tipuri de discriminare, 

inclusiv discriminarea pe criterii de rasă și origine etnică, religie, dizabilitate, stare de 

sănătate, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă și/sau condiție socioeconomică; 

H. întrucât 33% dintre femeile din UE s-au confruntat cu acte de violență fizică și/sau 

sexuală, iar 55% dintre ele au fost hărțuite sexual, dintre care 32% la locul de muncă; 

întrucât femeile sunt deosebit de vulnerabile la violența sexuală, fizică și online, la 

hărțuirea pe internet și la urmărirea obsesivă; întrucât mai mult de jumătate dintre 

femeile care sunt victime ale omorurilor sunt ucise de un partener sau de o rudă; întrucât 

violența împotriva femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor 

omului la nivel mondial, indiferent de vârstă, naționalitate, religie, educație sau statut 

social și financiar, reprezentând un obstacol major în calea egalității între femei și 

bărbați; întrucât în statele membre fenomenul feminicidului nu înregistrează scăderi; 

I. întrucât, potrivit sondajului privind persoanele LGBT din UE, lesbienele, femeile 

bisexuale și transgen se confruntă cu un risc uriaș de discriminare din cauza orientării 

lor sexuale sau a identității lor de gen; întrucât 23 % dintre lesbiene și 35 % dintre 

persoanele transgen au fost agresate fizic sau sexual sau amenințate cu violența acasă 

sau în alte locuri (pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă etc.) 

cel puțin o dată în ultimii cinci ani; 

J. întrucât s-a constatat că punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în 

materie de egalitate de gen în statele membre prezintă probleme specifice legate de 

transpunerea și punerea în aplicare a directivelor relevante, de exemplu, deficiențe 

substanțiale în legislație și inconsecvențe în punerea sa în aplicare de către instanțele 

naționale; 

K. întrucât instituțiile și mecanismele pentru egalitatea de gen sunt adesea marginalizate în 

structurile guvernamentale naționale, fiind divizate între diferite domenii de politică și 

obstrucționate de mandate complexe, precum și de lipsa personalului adecvat, a 

formării, a datelor, a resurselor suficiente și a sprijinului suficient din partea liderilor 

politici; 

L. întrucât, potrivit analizei comparative a legislației de combatere a discriminării în 

Europa, publicată în 2017 de către rețeaua europeană de experți juridici în domeniul 

egalității de gen și al nediscriminării, în marea majoritate a țărilor, percepția și 

conștientizarea rămân în continuare preocupări majore, deoarece adeseori cetățenii nu 

sunt informați despre drepturile lor la protecție împotriva discriminării sau existența 

unor mecanisme de protecție; întrucât, potrivit acestei analize, au apărut și alte aspecte 

preocupante în ceea ce privește asigurarea respectării directivelor UE de combatere a 

discriminării, cum ar fi absența (sau caracterul limitat al) calității procesuale a 

organizațiilor și asociațiilor pentru a formula acțiuni în justiție în numele sau în sprijinul 

victimelor discriminării și aplicarea restrictivă a inversării sarcinii probei, precum și o 

serie de piedici în calea accesului efectiv la justiție; toate acestea constituie obstacole în 

calea exercitării și protejării drepturilor cetățenilor care decurg din dispozițiile legislației 

de combatere a discriminării; 

M. întrucât indicele egalității de gen pe 2017 al Institutului European pentru Egalitatea de 
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Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) arată doar îmbunătățiri minore, subliniind faptul că 

UE este departe de atingerea egalității de gen, punctajul global fiind în prezent de 66,2 

din 100, cu doar patru puncte mai mare decât acum zece ani; 

N. întrucât, în ceea ce privește sfera factorilor de decizie, datele privind egalitatea de gen 

menționate mai sus arată o îmbunătățire de aproape 10 puncte în ultimul deceniu, 

punctajul fiind în prezent de 48,5, însă acest domeniu are în continuare cel mai scăzut 

punctaj; întrucât această cifră negativă reflectă în principal reprezentarea inegală a 

femeilor și a bărbaților în politică și evidențiază un deficit democratic în guvernanța 

UE; 

O. întrucât raportul Eurofound referitor la diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea 

forței de muncă estimează că aceste disparități generează pentru UE costuri de 

aproximativ 370 de miliarde EUR pe an, adică 2,8 % din PIB-ul UE; 

P. întrucât, potrivit sondajului privind condițiile de muncă realizat de Eurofound, 

indicatorul sintetic al orelor lucrate remunerate și neremunerate arată că, dacă se 

calculează orele lucrate remunerate și neremunerate, femeile au un program de lucru 

mai lung; 

Q. întrucât, în ciuda angajamentului UE față de egalitatea de gen în procesul decizional, 

consiliilor de administrație ale agențiilor UE le lipsește cu desăvârșire echilibrul între 

bărbați și femei și acestea demonstrează tendințe persistente de segregare de gen; 

R. întrucât feminizarea sărăciei este un fapt în UE și întrucât punerea în aplicare adecvată 

și deplină a legislației UE privind egalitatea și egalitatea de gen și asigurarea respectării 

ei ar trebui să fie însoțită de politici vizând rata deosebit de ridicată a șomajului, a 

sărăciei și a excluziunii sociale în rândul femeilor, fenomene care sunt strâns legate de 

reducerile bugetare care afectează serviciile publice, cum ar fi asistența medicală, 

educația, serviciile sociale și prestațiile sociale; întrucât din cauza faptului că nu există 

politici pentru egalitate, iar legislația privind egalitatea de gen nu este pusă în aplicare, 

femeile sunt și mai mult în pericol și crește riscul de sărăcie și marginalizare socială în 

rândul lor, deoarece sunt excluse de pe piața muncii; 

S. întrucât punerea în aplicare corespunzătoare a legislației existente este esențială pentru 

promovarea egalității între femei și bărbați; întrucât, chiar dacă Directiva 2006/54/CE 

reformată interzice în mod clar deopotrivă discriminarea directă și indirectă și, deși, în 

medie, femeile au un nivel mai ridicat de educație, diferență de remunerare între femei 

și bărbați încă era de 16,3 % în 2015; 

T. întrucât principiul egalității între femei și bărbați trebuie să fie o componentă esențială a 

procesului de monitorizare a aplicării legislației UE în vigoare; 

U. întrucât colectarea datelor, dacă este posibil, defalcate în funcție de gen, este deosebit de 

importantă pentru a evalua progresul înregistrat până în prezent în ceea ce privește 

punerea în aplicare a dreptului UE, 

1. subliniază că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al UE care 

trebuie să fie integrat în toate politicile; 
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2. subliniază rolul fundamental pe care îl are statul de drept în ceea ce privește 

legitimitatea oricărei forme de guvernanță democratică; subliniază că acesta este o 

piatră de temelie a ordinii juridice a Uniunii și că, prin urmare, se înscrie în logica unei 

Uniuni bazate pe statul de drept; 

3. reamintește că principiul egalității, în ceea ce privește remunerația egală pentru muncă 

egală, este consacrat în tratatele europene încă din 1957 (a se vedea articolul 157 din 

TFUE) și subliniază că articolul 153 din TFUE permite UE să ia măsuri în domeniul 

mai larg al egalității de șanse și de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă și exercitarea profesiilor; 

4. subliniază faptul că punerea în aplicare și în executare corespunzătoare a dreptului UE 

este esențială pentru realizarea politicilor UE în ceea ce privește principiul egalității 

între femei și bărbați, consacrat în tratate, și pentru încurajarea și clădirea încrederii 

reciproce între instituțiile publice atât la nivelul UE, cât și la nivel național, reamintind 

și că încrederea și securitatea juridică constituie temeiul unei bune cooperări și al 

punerii în aplicare eficace a dreptului UE; 

5. reamintește rolul Comisiei de „gardian al tratatelor” și datoria sa de a monitoriza 

punerea în aplicare a dreptului UE și subliniază faptul că statele membre au 

responsabilitatea principală a asigurării punerii în aplicare și a respectării acestuia; 

subliniază că neimplementarea, aplicarea incorectă și neasigurarea respectării legislației 

existente a UE în domeniul egalității între femei și bărbați afectează eficiența și 

credibilitatea Uniunii; 

6. reamintește statelor membre și instituțiilor UE că asigurarea unei aplicări adecvate și în 

timp util a legislației în statele membre rămâne o prioritate pentru UE; subliniază 

importanța respectării principiilor atribuirii, subsidiarității și proporționalității, în 

temeiul articolului 5 din TUE, precum și a egalității în fața legii, în vederea unei mai 

bune monitorizări a aplicării dreptului UE; reamintește importanța sensibilizării 

publicului cu privire la dispozițiile directivelor în vigoare care vizează diferite aspecte 

referitoare la principiul egalității între femei și bărbați și punerea sa în practică; 

7. invită statele membre să depună mai multe eforturi în vederea transpunerii și a punerii 

în aplicare în timp util a actelor legislative, punând, astfel, în practică egalitatea între 

femei și bărbați; 

8. subliniază că nerespectarea obligației de a asigura transpunerea la timp și corectă a 

legislației UE existente care abordează principiul egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de educație, ocupare a forței de muncă și 

exercitare a profesiilor, egalitate de remunerare pentru muncă egală și egalitate de 

tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea acestora, precum și a dispozițiilor existente pentru a îmbunătăți echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată și pentru a pune capăt tuturor formelor de 

violență împotriva femeilor și fetelor privează, în ultimă instanță, cetățenii și 

întreprinderile de beneficiile la care au dreptul în temeiul dreptului UE; 

9. subliniază impactul pe care îl are aplicarea efectivă a dreptului UE asupra consolidării 

credibilității instituțiilor UE; consideră, prin urmare, că raportul anual publicat de 

Comisie, dreptul de a adresa petiții și inițiativa cetățenească europeană sunt instrumente 
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importante care permit legiuitorilor UE să identifice posibile lacune; 

10. recunoaște importanța colectării datelor, dacă este posibil, defalcate în funcție de gen, 

pentru a evalua progresele înregistrate în promovarea drepturilor femeilor; 

11. subliniază că procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor constituie un 

instrument important pentru a asigura punerea corectă în aplicare a dreptului UE; 

12. reamintește că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene a devenit un ansamblu de drepturi fundamentale ale 

UE cu caracter obligatoriu, că aceasta interzice discriminarea pe baza oricărui motiv, 

fără să limiteze această interdicție la niciun domeniu specific și că aceasta se adresează 

instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor UE, precum și statelor membre atunci 

când pun în aplicare dreptul UE; 

13. solicită statelor membre să combată creșterea traficului de persoane în scopul 

exploatării prin muncă și a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, care sunt 

în continuare cele mai răspândite forme de trafic de persoane; 

14. salută faptul că interpretarea largă a conceptului de remunerație egală pentru muncă 

egală, așa cum a fost formulat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cum reiese 

din jurisprudența sa amplă cu privire la acest articol, a înmulțit cu siguranță 

posibilitățile de combatere a discriminării salariale pe criterii de gen directe și indirecte, 

în ceea ce privește salarizarea și reducerea diferenței de remunerare între femei și 

bărbați, dar subliniază că mai rămân multe de făcut pentru a elimina diferența 

persistentă de remunerare între femei și bărbați în UE;  

15. deplânge faptul că nu au fost adoptate și puse în aplicare acte legislative ale UE care să 

abordeze în mod corespunzător condițiile și programul de muncă, inclusiv munca în 

zilele de sărbătoare legală și duminica și munca fără perioade de pauză și de odihnă; 

atrage atenția că lipsa unei legislații uniforme este un obstacol pentru realizarea unui 

echilibru adecvat între viața privată și muncă, ceea ce afectează îndeosebi femeile și 

poziția lor pe piața muncii; 

16. constată cu profundă tristețe că introducerea principiilor juridice prin care se interzice 

inegalitatea salarială între femei și bărbați nu s-a dovedit suficientă pentru a elimina de 

una singură diferența persistentă de salarizare între femei și bărbați; subliniază faptul că 

directiva reformată le impune statelor membre să se asigure că toate prevederile din 

contractele colective de muncă, grilele de salarizare, acordurile de salarizare și 

contractele de muncă individuale care încalcă principiul remunerației egale sunt sau pot 

fi declarate nule si neavenite sau pot fi modificate; 

17. subliniază că, pe lângă instrumentele existente pentru punerea în aplicare a dreptului 

UE, atât statele membre, cât și Comisia ar trebui să acorde mai multă atenție 

instrumentelor alternative care ar face posibilă punerea în aplicare mai extinsă a 

dreptului UE, în special a dispozițiilor referitoare la egalitatea salarială; subliniază, 

așadar, importanța contractelor colective de muncă pentru asigurarea egalității salariale, 

a concediului parental și a altor drepturi de muncă obținute prin negocieri colective; 

18. reamintește că, în rezoluția sa din 15 ianuarie 2013, Parlamentul a solicitat adoptarea 
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unui regulament al UE privind dreptul de procedură administrativă al UE în temeiul 

articolului 298 din TFUE1; ia act cu dezamăgire de faptul că Comisia nu a dat curs 

solicitării Parlamentului de a prezenta o propunere de act legislativ privind dreptul de 

procedură administrativă. 

  

                                                 
1 JO C 440, 30.12.2015, p. 17. 
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SUGESTII 

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. reamintește că dreptul de a adresa petiții Parlamentului European este o componentă 

esențială a cetățeniei europene, consacrată de articolele 20 și 227 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și de articolul 44 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, fiind clasată pe poziția a doua ca importanță de către 

cetățeni, potrivit unor sondaje recente; subliniază importanța petițiilor ca modalitate prin 

care cetățenii și rezidenții se pot simți implicați în activitățile Uniunii și își pot exprima 

preocupările în legătură cu cazuri de aplicare necorespunzătoare sau de încălcare a 

dreptului UE și cu potențiale lacune ale cadrului legislativ și care oferă, de asemenea, 

posibilitatea de a sesiza aceste deficiențe, în speranța rezolvării prompte și eficiente a 

problemelor ridicate; împărtășește opinia Comisiei că eforturile depuse pentru a asigura 

respectarea efectivă a dreptului UE în vigoare trebuie să fie recunoscute ca fiind la fel de 

importante ca cele consacrate elaborării de noi acte legislative; invită Comisia să 

îmbunătățească, în acest sens, modul de tratare a petițiilor adresate, prin furnizarea unor 

răspunsuri prompte și aprofundate; 

 

2. atrage atenția asupra studiului solicitat de Comisia pentru petiții Departamentului tematic 

C intitulat „Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: instrumente și 

provocări”1, și salută recomandările sale concrete privind acțiunile necesare din partea 

Parlamentului; atrage atenția asupra unui studiu publicat recent, comandat 

Departamentului tematic C, intitulat „Accesul efectiv la justiție”2, ca urmare a acuzațiilor 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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recurente care au rezultat în urma tratării mai multor petiții; susține propunerea Comisiei 

de a încuraja formarea judiciară în domeniul dreptului UE pentru diferitele state membre, 

în vederea asigurării consecvenței în ceea ce privește hotărârile judecătorești și, prin 

urmare, a egalității asigurării respectării drepturilor în întreaga Uniune; 

 

3. ia act de faptul că petiționarii se referă foarte frecvent la încălcări ale dreptului UE, și 

subliniază că în anul 2016 au fost înregistrate numeroase petiții în domeniile pieței 

interne, justiției, drepturilor fundamentale și mediului; 

 

4. subliniază faptul că punerea în aplicare corespunzătoare a dreptului UE este esențială 

pentru realizarea obiectivelor de politică ale UE, astfel cum sunt definite în tratate și în 

dreptul secundar, cum ar fi statul de drept consacrat la articolul 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE); subliniază că o incapacitate de a asigura respectarea legislației 

nu numai că subminează eficiența pieței interne și are repercusiuni costisitoare, cum ar fi 

daunele ireversibile aduse mediului înconjurător, ci are, de asemenea, un impact direct 

asupra drepturilor individuale și în consecință afectează credibilitatea și imaginea Uniunii; 

subliniază, în acest sens, că punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației se 

bazează pe repartizarea competențelor conferite prin tratate și că, în consecință, statelor 

membre și Comisiei le revine responsabilitatea comună de a pune în aplicare și a asigura 

respectarea dreptului european, Comisia îndeplinind rolul de gardian final al tratatelor; 

relevă, în același timp, faptul că tuturor instituțiilor UE le revine responsabilitatea de a 

pune în aplicare și a asigura respectarea legislației UE, astfel cum se prevede în Acordul 

interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare; 

 

5. salută faptul că raportul din 2016 al Comisiei se caracterizează printr-o transparență 

crescută și oferă mai multe informații statistice comparativ cu rapoartele anterioare; 

regretă, cu toate acestea, faptul că raportul nu furnizează informații precise privind 

numărul petițiilor care au condus la inițierea de proceduri EU Pilot sau de proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor și solicită Comisiei să furnizeze această informație 

specifică; constată cu regret că nici Parlamentul, nici petiționarii nu sunt implicați în 

aceste proceduri; își reiterează apelul adresat Comisiei de a informa Parlamentul cu privire 

la toate procedurile EU Pilot lansate și la toate procedurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor inițiate, cu scopul de a îmbunătăți transparența, a reduce timpul de soluționare 

a litigiilor prin intermediul Comisiei pentru petiții, a consolida încrederea în proiectul UE 

și, în cele din urmă, a spori legitimitatea procedurii EU Pilot, în special în ceea ce privește 

procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; invită Comisia să comunice 

sistematic deciziile pe care le ia și diferitele etape parcurse de Colegiul Comisarilor și să 

publice ordinea de zi și principalele rezultate ale reuniunilor privind pachetele de măsuri 

propuse de Comisie; ia act de hotărârile Curții de Justiție în cauzele C-39/05 P, C-52/05P 

și C-562/14 P din mai 2017, potrivit cărora documentele din cadrul procedurii EU Pilot nu 

ar trebui să fie făcute publice, în cazul în care există riscul ca publicarea acestor 

documente să afecteze natura procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, să 

influențeze evoluția acesteia sau să îi submineze obiectivele; solicită Comisiei să facă 

publice documentele schimbate cu statele membre atunci când acest risc nu mai există, și 

anume de îndată ce procedurile EU Pilot sunt încheiate; sprijină, în acest sens, sugestiile 

formulate de Ombudsmanul European cu privire la promptitudinea și transparența 

cazurilor EU Pilot prealabile procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

subliniază că este important ca toți actorii vizați să fie informați constant, și ca procedurile 

EU Pilot să fie mai transparente; regretă lipsa de angajament de care a dat dovadă Comisia 
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atunci când a răspuns preocupărilor exprimate de către deputați în legătură cu procedurile 

EU Pilot și solicită Comisiei să informeze Comisia pentru petiții în legătură cu orice noi 

etape semnificative și cu dialogul cu statele membre atunci când este vorba despre petițiile 

deschise; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a include în raportul său anual și 

rata de punere în aplicare atât a regulamentelor UE, cât și a directivelor; 

 

6. consideră că, având în vedere responsabilitatea sa comună în asigurarea punerii în aplicare 

și a respectării dreptului UE în conformitate cu Acordul interinstituțional, precum și 

funcția sa relevantă de control politic asupra Comisiei, conferită prin articolul 14 din TUE, 

Parlamentul ar trebui să fie notificat automat despre orice procedură EU Pilot deschisă și 

despre orice procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată, și ar trebui să i se 

acorde accesul adecvat la documentele referitoare la aceste două tipuri de proceduri, în 

special atunci când rezultă din petiții, respectând în același timp dispozițiile în materie de 

confidențialitate necesare pentru soluționarea cu succes a cazurilor; 

 

7. reamintește că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept și că punerea în aplicare 

și executarea dreptului UE se află în centrul acestui principiu; solicită, prin urmare, 

Comisiei și statelor membre să ia măsuri mai stricte împotriva întârzierilor în ceea ce 

privește transpunerea pentru a asigura o transpunere corectă și promptă a directivelor și 

respectarea deplină a dreptului UE; se angajează, în acest sens, să încurajeze o cooperare 

mai strânsă și să consolideze legăturile cu parlamentele naționale în cadrul procesului de 

legiferare, îndeosebi asistând la adoptarea legislației de transpunere corectă a dreptului 

UE; subliniază, mai mult, importanța misiunilor de informare bazate pe petiții în statele 

membre, pentru a îmbunătăți anchetarea afirmațiilor petiționarilor, ca instrument esențial 

pentru Parlament, nu doar în scopul strângerii de probe cu privire la respectarea deplină a 

dreptului UE într-o situație concretă, ci și ca mijloc unic de a se apropia de cetățeni și de a 

le demonstra că preocupările lor sunt luate în serios; îndeamnă, prin urmare, Comisia să ia 

în considerare în mod corespunzător rapoartele și rezoluțiile referitoare la misiuni de 

informare efectuate de Parlament pe baza petițiilor; subliniază necesitatea unor acțiuni 

ulterioare pentru a remedia aceste cazuri specifice de deficiențe în punerea în aplicare și în 

aplicarea dreptului UE în statele membre; 

 

8. propune ca reprezentanții statelor membre să participe mai mult la discuțiile referitoare la 

petiții din cadrul Comisiei pentru petiții; 

 

9. salută faptul că raportul include o prezentare a strategiei revizuite a Comisiei privind 

monitorizarea aplicării dreptului UE, care are la bază prezentarea acestei politici din 

Comunicarea din 2016 a Comisiei, intitulată „O mai bună aplicare pentru obținerea unor 

rezultate mai bune”, și ia act de conținutul său; este preocupat de intenția Comisiei de a 

orienta petiționarii către căile de atac existente la nivel național în cazul în care plângerile 

nu privesc probleme de interes mai general, nu ridică probleme sistemice și pot fi 

soluționate în mod satisfăcător prin alte mecanisme existente la nivelul UE sau la nivel 

național; își exprimă îngrijorarea privind faptul că justificarea politicii Comisiei în materie 

de asigurare a respectării legislației UE, menționată anterior, i-ar putea dezamăgi pe 

cetățenii care se adresează UE pentru ca aceasta să le protejeze drepturile, și Comisiei, în 

special, în calitate de gardian al tratatelor în temeiul articolului 17 din TUE; solicită 

Comisiei să furnizeze clarificări suplimentare cu privire la prioritățile sale pentru această 

politică și la noțiunea de „probleme de principiu mai larg”; solicită ca politica în materie 

de asigurare a respectării legislației UE, menționată anterior, să fie reexaminată, astfel 
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încât să se asigure că nu pune în pericol în niciun fel tratarea anumitor cazuri a căror 

soluționare eficace ar putea fi realizată mai bine la nivelul UE; ia act de intenția Comisiei 

de a lansa proceduri EU Pilot numai dacă utilitatea acestora poate fi demonstrată în cazuri 

specifice și de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor fără a utiliza în 

prealabil sistemul EU Pilot, cu scopul de a accelera investigarea cazurilor de încălcare a 

dreptului UE; își exprimă, cu toate acestea, preocuparea cu privire la faptul că această 

abordare poate conduce la o examinare ineficace a plângerilor prin intermediul petițiilor în 

cazuri în care întreprinderea unor acțiuni la nivelul UE s-ar putea dovedi mai adecvată, 

date fiind circumstanțele naționale specifice sau interesele implicate; ia act de faptul că, în 

același an, s-a înregistrat o tendință descendentă în ceea ce privește numărul de proceduri 

EU Pilot lansate; 

 

10. ia act de situația persistentă și în curs de deteriorare a transpunerii întârziate a directivelor, 

847 de noi cazuri de neîndeplinire a obligațiilor fiind înregistrate în 2016 din cauza 

transpunerii tardive, ceea ce a reprezentat o creștere de peste 60 % față de anul anterior și 

a condus la un total de 868 de cazuri de transpunere tardivă deschise la sfârșitul lui 2016; 

își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește respectarea hotărârilor CJUE; constată că 95 de 

cazuri de neîndeplinire a obligațiilor sunt încă deschise, deși CJUE s-a pronunțat cu 

privire la nerespectarea obligațiilor de către statele membre, și că numai trei dintre aceste 

cazuri au fost sesizate CJUE de către Comisie în temeiul articolului 260 din TFUE; 

regretă profund numărul nesemnificativ de cazuri sesizate CJUE de către Comisie în 

temeiul articolului 260; solicită o aplicare deplină și riguroasă a procedurii prevăzute la 

articolul 260 alineatul 3 pentru cazurile de omisiune a notificării, cu scopul de a asigura 

căi de atac oportune și eficace; consideră că este extrem de important să se asigure o 

executare deplină și oportună a deciziilor CJUE, inclusiv utilizarea articolul 279 din 

TFUE, atunci când este necesar; invită Comisia să prezinte periodic rapoarte cu privire la 

progresele înregistrate în ceea ce privește conformitatea cu hotărârile CJUE de către 

statele membre; 

 

11. ia act de numărul tot mai mare de plângeri adresate Comisiei (3 783) și de lansarea a 986 

de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2016, precum și de cele 

1 657 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise; regretă actualele 

tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește performanțele de transpunere ale statelor 

membre și numărul tot mai mare de situații în care dreptul UE nu este corect aplicat sau 

nu este aplicat deloc, care arată că aplicarea oportună și corectă a dreptului UE rămâne 

dificilă; regretă lipsa de informații disponibile public cu privire la modul în care au fost 

tratate 3 783 de plângeri prezentate Comisiei în 2016 și cu privire la durata procedurilor 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în diferite etape și în diferite state membre și 

domenii de politică; solicită o aplicare mai transparentă a politicii de asigurare a 

respectării legislației; încurajează Comisia să adopte o abordare mai activă în momentul în 

care colectează informații și răspunde la preocupările cetățenilor; 

 

12. ia act de faptul că numărul de plângeri primite de Comisie a ajuns la un nivel record în 

2016, depășind nivelul din 2014, după ce scăzuse notabil în 2015; regretă creșterea bruscă 

a numărului de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii 

tardive de către statele membre (peste 50 %); subliniază faptul că mediul rămâne unul 

dintre principalele domenii de politică atunci când este vorba de cazuri deschise de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, principalele probleme fiind calitatea apei, 

gestionarea deșeurilor, calitatea aerului și biodiversitatea;  
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13. ia act de nivelul nesatisfăcător de aplicare a dreptului UE în statele membre, după cum 

arată numărul mare de plângeri trimise Comisiei și fluxul considerabil de petiții adresate 

Parlamentului; salută intenția Comisiei, exprimată în comunicarea sa din decembrie 2016, 

de a spori utilizarea instrumentelor preventive, cum ar fi „reuniunile pachet”, orientările 

de punere în aplicare, grupurile de experți și rețelele specializate, cum ar fi rețeaua 

SOLVIT, și de a sprijini consolidarea capacităților în statele membre cu scopul de a pune 

în aplicare dreptul UE; solicită Comisiei să utilizeze astfel de instrumente, cu respectarea 

deplină a principiului administrației bune și eficiente, astfel cum se prevede la articolul 

298 din TFUE și la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a UE; invită Comisia 

să utilizeze dispozițiile articolului 197 din TFUE pentru a pune în aplicare această nouă 

politică de asigurare a respectării legislației în deplin parteneriat cu statele membre și cu 

instituțiile europene; invită Comisia și Consiliul să pună în aplicare pe deplin Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare1 din 2016 și Declarația politică comună 

privind documentele explicative din 20112; 

 

14. recomandă să se stabilească proceduri accelerate cu durate mai scurte pentru cazurile de 

potențiale încălcări ale dreptului UE care sunt considerate urgente și în care este posibil să 

fie nevoie de intervenția rapidă a Comisiei; 

 

15. subliniază că este important să se garanteze integritatea ordinii juridice a UE, care include 

dreptul primar, dreptul secundar și instrumentele juridice neobligatorii; solicită, din acest 

motiv, adoptarea la timp a inițiativelor legislative și nelegislative necesare pentru 

transformarea Pilonului european al drepturilor sociale într-o realitate pentru cetățeni; 

subliniază că adoptarea la timp a inițiativelor legislative și nelegislative este o necesitate, 

după cum afirmă atât Comisia Europeană, cât și Parlamentul European; 

 

16. constată că, în conformitate cu sondajul Eurobarometru standard nr. 86, libera circulație a 

cetățenilor UE, în temeiul căreia aceștia pot să locuiască, să lucreze, să studieze și să 

desfășoare activități comerciale oriunde în UE, este cea mai pozitivă realizare a UE, iar 

majoritatea cetățenilor UE sprijină ideea unei politici comune a UE în domenii precum 

apărarea, migrația și terorismul; reamintește că, pentru ca aceste politici să aibă succes, 

este extrem de important ca ele să fie puse în aplicare în timp util și în mod uniform în 

toate statele membre; constată cu îngrijorare că anumite state membre nu își respectă 

obligațiile stabilite de politica în domeniul azilului și al migrației, în special în privința 

transferului solicitanților de azil și a imigranților; evidențiază necesitatea de a combate 

lipsa de solidaritate dintre unele state membre în domeniul azilului și al migrației, în așa 

fel încât toate statele membre să își îndeplinească obligațiile; 

 

17. ia act de eforturile proactive depuse de Comisie în ceea ce privește aplicarea dreptului UE 

prin intermediul pachetului „O mai bună legiferare”, precum și sprijinul oferit statelor 

membre prin intermediul planurilor de punere în aplicare aferente noilor directive; 

subliniază, cu toate acestea, că statele membre ar trebui să își onoreze pe deplin 

responsabilitățile care le revin în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor pe care 

le-au adoptat în comun și să evite practica suprareglementării atunci când transpun dreptul 

UE, pentru a evita confuzia cetățenilor privind distincția dintre dreptul UE și dreptul 

                                                 
1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
2 JO C 369, 17.12.2011, p. 14. 
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național, precum și impresia acestora că UE legiferează excesiv; 

 

18. regretă abordarea deficitară adoptată de Comisie în domeniul protecției animalelor prin 

ignorarea inconsecvențelor grave semnalate de un număr mare de cetățeni care și-au 

exercitat dreptul de a adresa petiții; își reiterează solicitarea pentru lansarea unei noi 

strategii la nivelul UE pentru eliminarea tuturor lacunelor existente și pentru a asigura 

protecția deplină și efectivă a protecției animalelor prin intermediul unui cadru legislativ 

clar și cuprinzător care să respecte pe deplin cerințele prevăzute la articolul 13 TFUE; 

 

19. invită Comisia să realizeze o analiză aprofundată a petițiilor legate de diferențele de 

calitate dintre produse alimentare de la aceeași marcă în diferitele state membre; îndeamnă 

Comisia să pună capăt practicilor neloiale și să se asigure că toți consumatorii sunt tratați 

în mod egal; 

 

20. regretă faptul că, în unele state membre, dreptul la sănătate al cetățenilor este grav afectat 

de persistența unor deficiențe grave în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea 

respectării dreptului UE în domeniul mediului, în special în ceea ce privește respectarea 

valorilor limită pentru calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și infrastructura de epurare 

a apelor reziduale; 

 

21. subliniază că discriminarea practicată pe baza limbii oficiale (limbilor oficiale) a (ale) 

unui stat membru în școli și în administrația publică constituie un obstacol în calea liberei 

circulații, prevăzută la articolul 26 alineatul 2 din TFUE; invită Comisia să analizeze 

această încălcare a normelor pieței interne. 
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ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto 

EFDD Joëlle Bergeron 

GUE/NGL Kostas Chrysogonos 

PPE Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Francis Zammit Dimech 

S&D Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala 
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