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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că transparența și coordonarea activităților interinstituționale au o importanță 

deosebită, contribuind la obținerea unui echilibru adecvat din punctul de vedere al 

expertizei și al opiniilor reprezentate în componența grupurilor de experți, în vederea 

îmbunătățirii funcționării acestora; salută prin urmare faptul că, în prezent, procesul de 

selecție are loc în mod public; subliniază faptul că, în acest sens, experiența practică și 

calificările experților trebuie să fie vizibile; consideră că întregul proces de selecție ar 

trebui să asigure un înalt nivel de transparență și ar trebui să fie guvernat de criterii mai 

clare și mai concise, punând accentul pe experiența practică a candidaților, pe lângă 

calificarea profesională și eventualele conflicte de interese pe care le-ar putea avea 

experții; 

2. salută faptul că a fost deja stabilită o legătură între registrul grupurilor de experți ale 

Comisiei și registrul de transparență, garantând, astfel, o transparență îmbunătățită; 

3. consideră că este regretabil faptul că încercarea de a desfășura o consultare publică privind 

stabilirea noilor reguli a eșuat; invită Comisia să acționeze în mod transparent și 

responsabil față de cetățenii UE;  

4. este de părere că Comisia ar trebui să facă progrese în ceea ce privește o componență mai 

echilibrată a grupurilor de experți; regretă însă faptul că nu se face încă o diferențiere 

explicită între reprezentanții intereselor economice și reprezentanții altor tipuri de interese, 

pentru a se garanta un nivel maxim de transparență și echilibru; în acest sens, subliniază 

necesitatea ca, în cererile publice de candidaturi, Comisia să evidențieze modul în care 

definește o componență echilibrată și ce interese dorește să fie reprezentate la constituirea 

grupurilor de experți; consideră că este important, prin urmare, să implice Parlamentul și 

Comitetul Economic și Social European pentru a formula o definiție mai echilibrată a 

acestei diferențieri; 

5. regretă faptul că, uneori, participarea grupurilor subreprezentate, care sunt adesea 

reprezentative pentru societatea civilă, companiile mici și mijlocii sau alte organizații de 

interes public general, nu este posibilă din motive financiare și organizaționale; prin 

urmare, invită Comisia ca, în vederea asigurării unei componențe echilibrate a grupurilor 

de experți, să examineze posibilitățile de sprijin financiar pentru a permite tuturor 

categoriilor de experți să participe; 

6. pentru a obține o transparență sporită, solicită Comisiei să se asigure că toate procesele 

verbale ale ședințelor vor fi publicate; subliniază, în această privință, că pozițiile 

reprezentate de experți în cadrul ședințelor, precum și conținutul lor trebuie să fie clare și 

vizibile, exprimate într-un mod accesibil cetățenilor europeni; solicită, de asemenea, ca 

pozițiile minoritare să poată fi publicate; reafirmă importanța publicării deliberărilor 

grupurilor de experți ale Comisiei, având în vedere că experții care participă la aceste 

grupuri ale Comisiei îndeplinesc un serviciu public, iar dezbaterile care conduc la 

adoptarea deciziilor lor ar trebui să fie publice ca regulă, și nu ca excepție; 

7. subliniază că este necesar să li se permită utilizatorilor accesul la o varietate de documente 
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(ordini de zi, documente de referință, diferite rapoarte), în vederea monitorizării eficiente 

din partea entităților interesate; mai mult, consideră că site-ul web al Registrului 

grupurilor de experți – fie în sine, fie prin introducerea unor linkuri către alte site-uri web 

relevante – ar trebui să fie unul dintre instrumentele sau mecanismele utilizate în vederea 

obținerii de informații actualizate în permanență asupra evoluției politicilor, asigurându-

se, astfel, un înalt nivel de transparență; 

8. atrage atenția că măsurile prevăzute trebuie luate de îndată ce apar conflicte de interese, 

mai ales în rândul persoanelor desemnate cu titlu privat, care acționează în mod 

independent și își exprimă perspectiva personală pentru interesul general; subliniază că 

acestor măsuri ar trebui să le fie acordată o atenție mai mare, pentru că folosirea lor va 

garanta independența experților;  

9. subliniază, de asemenea, că, la pregătirea și redactarea actelor delegate și a actelor de 

punere în aplicare, precum și la elaborarea orientărilor strategice, Comisia trebuie să 

garanteze că toate documentele, inclusiv proiectele de acte, sunt comunicate 

Parlamentului European și Consiliului în același timp în care sunt transmise experților din 

statele membre, așa cum a fost stabilit prin Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 29.11.2016    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

21 

0 
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Membri titulari prezenți la votul final Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady 

Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka 

Membri supleanți prezenți la votul final Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, 

Kosma Złotowski 

 
 


