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Amendamentul 10
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
(2018/2166(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 194 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

194a. regretă că standardele europene – 
cum ar fi standardele privind mediul, 
calitatea produselor alimentare sau 
siguranța, standardele privind bunăstarea 
animalelor, protecția vieții private, 
subvențiile agricole sau normele 
împotriva spălării banilor – nu sunt 
adesea implementate sau respectate în 
mod adecvat de statele membre din cauza 
monitorizării insuficiente din partea 
autorităților naționale; reamintește 
analiza panoramică a Curții de Conturi 
Europene privind responsabilitatea 
Comisiei de a monitoriza punerea în 
aplicare a legislației UE; îndeamnă 
Comisia să înființeze un organism de 
control al Uniunii, pentru a consolida 
supravegherea de către Comisie și a-i 
spori competențele de supraveghere a 
punerii în aplicare a legislației Uniunii, 
cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea 
respectării de către statele membre a 
legislației Uniunii și de a asigura, după 
caz, respectarea standardelor europene;
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Amendamentul 11
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
(2018/2166(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 194 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

194b. subliniază că evaluările impactului 
reprezintă o parte indispensabilă a 
ciclului politic; regretă că, uneori, 
propunerile legislative formulate de 
Comisie nu se bazează pe o evaluare 
cuprinzătoare a impactului; regretă, de 
asemenea, că, în unele cazuri, Comisia nu 
a luat în considerare drepturile 
fundamentale; reiterează faptul că 
evaluările impactului ar trebui să se 
bazeze pe dovezi, să fie efectuate de o 
parte independentă și să respecte 
întotdeauna drepturile fundamentale 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale;
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