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I. INTRODUCERE

Comisia

Raportat la comisiile Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice1 are un rol
întrucâtva special. Pe lângă activitățile legislative pe care le desfășoară în domeniile sale de
competență, comisiei îi incumbă responsabilități care ar putea fi calificate cel mai bine drept
orizontale sau instituționale. Puterile extinse dobândite de Parlamentul European în urma
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona au accentuat importanța acestor competențe
specifice, legate de funcția deosebită a comisiei, aceea de furnizor de asistență juridică de
specialitate. Acest rol se oglindește și în cele peste o sută de avize formulate în cursul
legislaturii pentru alte comisii2.

Responsabilitățile orizontale ale comisiei sunt legate de
interpretarea și aplicarea legislației Uniunii, conformitatea
actelor Uniunii Europene cu dreptul primar și respectarea
principiilor subsidiarității și proporționalității, simplificarea
dreptului european, în special a propunerilor legislative, pentru
reformarea și codificarea oficială a acestuia, precum și de
interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în
care afectează Uniunea Europeană. Comisia se ocupă, de
asemenea, de chestiuni de ordin general legate de delegarea
competențelor către Comisie în vederea punerii în aplicare a
actelor Uniunii.

Sarcinile sale instituționale țin de alegerea temeiului juridic pentru actele Uniunii și de
protecția juridică a prerogativelor și drepturilor Parlamentului, inclusiv implicarea acestuia în
acțiunile intentate la Curtea de Justiție și la Tribunal. Comisia este, de asemenea,
răspunzătoare în ceea ce privește privilegiile și imunitățile deputaților și verificarea
prerogativelor acestora. Pe lângă toate acestea, competențele legislative ale comisiei legate
de Statutul deputaților în Parlamentul European, Statutul funcționarilor Uniunii Europene și
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și organizarea și statutul Curții de
Justiție pot fi considerate drept ilustrative pentru rolul său instituțional.

Competențele legislative ale comisiei acoperă legislația Uniunii din domeniul dreptului civil
și al dreptului procedural civil, inclusiv dreptul internațional privat și cooperarea judiciară în
materie civilă, dreptul contractual, dreptul societar, cu componenta guvernanței corporative,
legislația în materia drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv relațiile cu Oficiul pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne, precum și dreptul administrativ. Comisia este, de
asemenea, răspunzătoare în ceea ce privește răspunderea pentru mediul înconjurător și
pedepsele prevăzute pentru infracțiunile ecologice și aspectele etice ale noilor tehnologii,
domenii în care ea aplică procedura de cooperare consolidată cu comisiile cărora le incumbă
în principal competența pentru dosarele specifice.

1 A se vedea anexa VI,  secțiunea XVI din Regulamentul de procedură, reprodus în anexa I.
2 A se vedea anexa II.
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Scopul acestui document

Documentul de față este destinat să ofere o privire sistematică de ansamblu asupra activității
comisiei din cursul celei de a șaptea legislaturi, și anume din perioada 2009-2014. El acoperă
pe rând fiecare domeniu de competență al comisiei, concentrându-se asupra aspectelor
principale și identificând politicile pe care comisia a încercat să le promoveze în cursul
legislaturii.

Pe lângă faptul că stabilesc (i) mandatul comisiei, împreună cu acele dispoziții din
Regulamentul de procedură care se referă la exercitarea competențelor sale, anexele la acest
document enumeră (ii) rapoartele și avizele adoptate în cursul celei de a șaptea legislaturi,
(iii) audierile care au avut loc, (iv) delegațiile, (v) studiile comandate și (vi) membrii
comisiei.
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II. ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ ȘI CHESTIUNILE LEGATE DE
POLITICĂ

1. Cooperarea judiciară în materie civilă și de drept civil

1.1 Programul de la Stockholm

Programul de la Stockholm3 a fost adoptat de Consiliul European în 2010 și este destinat să
stabilească o serie de obiective de atins până la sfârșitul programului, în 2014, pentru
consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție (SLSJ). Toate acestea pentru că, în
urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a devenit din ce în ce mai important ca
cetățenii europeni să perceapă beneficiile de ordin practic pe care Uniunea Europeană le
aduce în viața lor de zi cu zi, SLSJ fiind deosebit de important în această privință.

Parlamentul și-a exprimat poziția inițială cu privire la Programul de la Stockholm în
rezoluțiile sale din 25 noiembrie 20094, referitoare la acest program în general, și din 23
noiembrie 20105, referitoare la aspectele legate de dreptul civil, dreptul comercial, dreptul
familiei și dreptul internațional privat. La 20 aprilie 20106, Comisia a întocmit un plan de
acțiune pentru implementarea Programului de la Stockholm.

Odată ce s-a trecut de jumătatea duratei Programului de la Stockholm, Comisia pentru
afaceri juridice, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru
afaceri constituționale au decis să evalueze progresele realizate, cu scopul de a identifica
pașii ce mai trebuie făcuți, ca și eventualele priorități pentru succesorul Programului de la
Stockholm.

Pentru evaluarea la jumătatea termenului a Programului de la Stockholm, coraportorul din
partea Comisiei pentru afaceri juridice a fost Luigi Berlinguer. În urma dezbaterilor din
cadrul celor trei comisii interesate, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care
evaluează succesele înregistrate sub diferitele aspecte ale Programului de la Stockholm și
solicită implicarea sa în cadrul succesorului Programului de la Stockholm7, oricare ar fi
acesta. În această privință, este regretabil faptul că programarea Consiliului nu lasă să se
vadă clar dacă va permite implicarea parlamentară în planificarea pe termen lung și stabilirea
obiectivelor din acest domeniu de politică.

O evaluare a progreselor făcute în cadrul Programului de la Stockholm în domeniul
cooperării judiciare în materie civilă indică faptul că au fost adoptate unele acte legislative
deosebit de promițătoare, dar că, din cauza duratei mari a fazelor legislativă și de punere în
aplicare, până la finele mandatului legislativ acestea au fost implementate în foarte mică
măsură. Un număr considerabil de propuneri legislative nu au fost încă adoptate, iar într-un
număr semnificativ de cazuri, propunerile Comisiei se lasă încă așteptate. Unii deputați au
fost dezamăgiți de întârzierea cu care Comisia a preluat solicitările Parlamentului.

3 JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
4 P7_TA(2009)0090.
5 P7_TA(2010)0426.
6 COM(2010)0171.
7 Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2014 referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la
Stockholm  (2013/2024(INI)), P7_TA(2014)0276.
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1.2 Schimbările survenite în temeiul Tratatului de la Lisabona
Tratatul de la Lisabona a introdus anumite inovații în domeniul cooperării în materie civilă.
Articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene oferă acum o bază juridică
mai largă pentru acțiunile din acest domeniu. Articolul stipulează:

„(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență
transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare
și extrajudiciare. Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere
a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când
acestea sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne, care urmăresc să
asigure:

(a) recunoașterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare și
extrajudiciare și executarea acestora;

(b) comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor judiciare și
extrajudiciare;

(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de
legi și de competență;

(d) cooperarea în materie de obținere a probelor;

(e) accesul efectiv la justiție;

(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a procedurilor civile, la nevoie
prin favorizarea compatibilității normelor de procedură civilă aplicabile în statele
membre;

(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor;

(h) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au
implicații transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în
conformitate cu o procedură legislativă specială. Acesta hotărăște în unanimitate,
după consultarea Parlamentului European.

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele
din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor
acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate,
după consultarea Parlamentului European.

Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În
cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această
transmitere, decizia nu se adoptă.  În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul
poate adopta respectiva decizie.”

Este de remarcat faptul că legislația bazată pe acest articol este adoptată prin procedura
legislativă ordinară (procedura de codecizie), ceea ce înseamnă că Parlamentul și Consiliul
au aceleași puteri. Unele excepții se aplică instrumentelor ținând de dreptul familiei.
Prevederea care figurează la cel de al doilea paragraf din alineatul (3) permite reglementarea
anumitor domenii ale dreptului familiei prin acte legislative adoptate prin codecizie.
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Formal, cooperarea judiciară în materie civilă este adesea determinată de Protocolul privind
poziția Regatului Unit și a Irlandei și de protocolul corespunzător privind poziția
Danemarcei. În timp ce Danemarca nu participă la adoptarea măsurilor propuse în temeiul
titlului IV din Tratat, Regatul Unit și Irlanda pot „opta” să participe la adoptarea lor. În
practică, de cele mai multe ori, respectivele state membre au optat să participe la elaborarea
măsurilor de cooperare judiciară în materie penală propuse.

1.3 Dreptul internațional privat general

În contextul Programului de la Stockholm, principalul proiect din domeniul dreptului
internațional privat general a fost revizuirea Regulamentului Bruxelles I8. Acest regulament
stabilește norme care reglementează competența judiciară în litigiile civile și comerciale și
recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate în alte state. În general, el este considerat
drept un succes însemnat, deoarece promovează libera circulație a hotărârilor, mărește
siguranța juridică și permite evitarea
procedurilor paralele.

Reformarea Regulamentului Bruxelles I în
vederea simplificării procedurilor de
punere în executare a hotărârilor
pronunțate în alt stat membru și, în
particular, eliminarea procedurii de
exequatur, a fost încurajată printr-o
rezoluție a Parlamentului European
referitoare la punerea în aplicare și
revizuirea Regulamentului Bruxelles
(anterior) din 7 septembrie 2010.
Respectiva rezoluție s-a bazat pe un raport
al comisiei9 din 29 iunie 2010.

Sub îndrumarea raportorului Tadeusz Zwiefka, reformarea Regulamentului Bruxelles I a
condus la o concluzie satisfăcătoare10, raționalizând și clarificând anumite aspecte ale
executării transfrontaliere a hotărârilor judecătorești.

Acestui regulament nu i s-a conferit efect reflexiv, excepție făcând angajații, consumatorii și
persoanele asigurate; arbitrajul a fost exclus în mod clar din sfera de aplicare a
regulamentului, iar procedura de exequatur a fost eliminată pentru hotărârile civile și
comerciale din toate domeniile.

Procedura de revizuire nu acoperă anumite aspecte ale normelor privind competența judiciară
care se aplică în dreptul muncii, deși numeroși specialiști consideră că, în această privință,
sunt necesare unele ajustări.

Acesta este motivul pentru care Comisia pentru afaceri juridice a decis să întocmească un
raport din proprie inițiativă privind competența judiciară în domeniul dreptului muncii.
În rezoluția rezultată, adoptată de Parlament, se solicită o revizuire suplimentară a normelor

8 Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară,
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, 16.1.2001, p. 1..
9 A7-0219/2010.
10 Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reforma re), JO L
351, 30.12.12, p. 1..

Raportorul pentru reformarea Regulamentului
Bruxelles I, Tadeus Zwiefka, PPE, PL.
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Coraportorul desemnat pentru
raportul privind recunoașterea
reciprocă a măsurilor de protecție
în materie civilă, Antonio López-
Istúriz White, PPE, ES.

care reglementează competența judiciară aplicabile atât în cazul contractelor de muncă
individuale, cât și în acela al acțiunilor sindicale11.

După adoptarea Regulamentului Bruxelles I reformat, s-a ajuns la un acord privind pachetul
în materie de brevete, constând din două regulamente și un acord privind Curtea Unică în
materie de Brevete (UPC) care, împreună, vor crea un sistem unitar de protecție prin brevete
în UE. Acesta a impus modificarea Regulamentului Bruxelles I cu privire la Curtea
Unică în materie de Brevete și Curtea de Justiție din Benelux. Respectiva modificare a
clarificat faptul că, în sensul Regulamentului Bruxelles I, ambele curți trebuie considerate
drept „instanțe ale statelor membre”.

Pentru Curtea Unică în materie de Brevete și Curtea de Justiție din Benelux au fost stabilite
norme privind competența judiciară (atât cele care îi privesc pe pârâții domiciliați în statele
membre, cât și cele care îi privesc pe pârâții din state terțe), recunoașterea și executarea. Au
fost, de asemenea, introduse norme specifice privind lis pendens și acțiunile asociate.

Proiectul de convenție cu privire la hotărârile internaționale care, sub auspiciile
Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional Privat, ar fi urmărit, la nivel
internațional12, obiective similare acelora ale Regulamentului Bruxelles I, nu a avut succesul
scontat. Negocierile, încă în curs de desfășurare, nu au dus, în ultimii ani, la progrese
semnificative.

Parlamentul a solicitat și introducerea în Regulamentul
Roma II13 a unei prevederi care să reglementeze legea
aplicabilă obligațiilor necontractuale ce decurg din
încălcarea dreptului la viață privată și a celor
referitoare la personalitate, inclusiv defăimarea.
Solicitarea a fost repetată în mod mai detaliat în Rezoluția
Parlamentului din 10 mai 2012, care cuprinde mai multe
recomandări adresate Comisiei cu privire la modificarea
Regulamentului (CE) nr. 864/2007 referitoare la legea
aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)14. Comisia
nu a formulat un răspuns oficial, încălcând astfel punctul
(16) din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul
European și Comisia Europeană15.

Scopul rezoluției este acela de a remedia lacuna existentă
în Regulamentul Roma II generată de faptul că Consiliul
nu a fost în măsură să cadă de acord cu propunerea inițială
a Comisiei sau cu o soluție de compromis avansată de
Parlament în cursul procedurii de codecizie privind legea
aplicabilă obligațiilor necontractuale ce decurg din
încălcarea dreptului la viață privată și a drepturilor
referitoare la personalitate. Ulterior, Comisia a prezentat un studiu despre situația din
domeniul legii aplicabile obligațiilor necontractuale ce decurg din încălcarea dreptului la
viață privată și a drepturilor referitoare la personalitate.

11 Rezoluția Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la îmbunătățirea normelor de drept
internațional privat: norme privind competența judiciară aplicabile în dreptul muncii, P7_TA(2013)0396.
12 A se  vedea rezoluția din 23 noiembrie 2010, punctul 35.
13 A se  vedea rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctul 95.
14 P7_TA(2012)0200.
15 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
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Această chestiune a ridicat dificultăți spinoase în legătură cu libertatea presei și libertatea de
exprimare, în general, și este extrem de actuală având în vedere aspectele pe care le implică
fenomenul „turismului calomniei”.

O altă componentă importantă a legislației restante solicitate de Parlament constă dintre-un
regulament care să reglementeze regimul termenelor de prescripție pentru accidentele
rutiere transfrontaliere. Din cauza disparităților dintre normele din diferite state membre,
administrarea dreptății în astfel de cazuri este, adesea, deosebit de dificilă. Comisia
intenționa să avanseze o propunere în 2011, dar aceasta nu a fost încă prezentată.

În sfârșit, având în vedere că legislația UE din domeniul dreptului internațional privat a
devenit foarte fragmentată, cu un număr relativ mare de instrumente sectoriale specifice care
acoperă diferite aspecte, Parlamentul a solicitat adoptarea unui Cod European de Drept
Internațional Privat16. Obiectivul urmărit ar fi acela de a armoniza prevederile de drept
internațional privat din diferite sectoare și, în același timp, de a garanta că corpusul normativ
nu prezintă lacune.

Sub egida comună a Comisiilor FEMM și JURI, în cursul ultimei legislaturi a fost adoptat și
un regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă.

Propunerea de ordin european de protecție în materie civilă a urmat exemplul ordinului
european de protecție în materie penală, aprobată anterior. Scopul este același, dar acest
instrument permite recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție bazate pe dreptul civil, în
locul celui penal.

1.4 Dreptul familiei

Unul dintre succesele majore din domeniul
dreptului civil material a constat din adoptarea
Regulamentului privind succesiunile17. În
urma unei propuneri a Comisiei din 2009 și
după mai mulți ani de dezbateri, în 2012 a fost
găsită o soluție satisfăcătoare, raportor fiind
Kurt Lechner. Pentru cetățenii europeni, acesta
este un act legislativ de mare importanță,
deoarece el presupune că cineva care are
proprietăți în mai multe state membre este
supus unui singur set de norme naționale
aplicabile moștenirii, fiind chiar în măsură să aleagă legea propriei naționalități dacă trăiește
într-un alt stat membru. Un număr în continuă creștere de cetățeni europeni aleg să trăiască
într-un alt stat membru, fie pentru a se angaja, fie pentru a participa la o formare, fie chiar
pentru a se retrage la pensie. Moștenirile lăsate de acești cetățeni implică, adesea, mai multe
state membre.

Cetățenii care aleg să trăiască într-un al stat membru decât cel propriu au întâmpinat
întotdeauna dificultăți enorme atunci când și-au reglementat succesiunea prin testament.
Pentru unii cetățeni, succesiunea poate fi reglementată de legea statului de reședință, pentru
alții legislația aplicabilă este cea a naționalității lor. Mai mult decât atât, transmiterea
proprietăților imobiliare este, în general, reglementată de legislația locală, care ar putea fi

16 A se  vedea Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctul 95.
17 Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea
actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, JO L 201,
27.7.2012, p. 107.
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aceea a unui al treilea stat membru. Astfel, obiectivul urmărit a fost acela de a simplifica
regulamentul și dezbaterea succesiunilor peste frontiere.

În viitor, noul regulament va permite soluționarea cu ușurință a chestiunilor legate de
succesiunile transfrontaliere prin redactarea unui testament aplicabil tuturor bunurilor
testatorului, indiferent de locul în care se află în Uniune.

Testatorii vor putea alege dacă succesiunii i se aplică legislația propriei naționalități sau
legislația țării lor de reședință, iar această alegere se va aplica tuturor activelor. În felul
acesta, bunurile aflate în state membre diferite nu vor mai face obiectul unor dezbateri
desfășurate în notariate sau instanțe separate.

De asemenea, legislația presupune, de exemplu, că normele unui singur stat membru vor
stabili cui trebuie să-i fie lăsate activele, punându-se astfel capăt situației anterioare, în care
activele aflate în două sau mai multe state membre puteau fi împărțite în mod diferit între
soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copii și alți moștenitori, în conformitate cu norme
naționale divergente.

Pentru simplificarea în și mai mare măsură a lucrurilor, moștenitorii vor putea obține un
certificat de moștenitor european. Odată ce termenii succesiunii sunt clarificați în
conformitate cu testamentul, acest certificat ar trebui să le permită moștenitorilor să obțină
trecerea bunurilor pe propriul lor nume, fără alte formalități. Prin urmare, acest regulament
ilustrează o situație în care Parlamentul a luptat pentru dreptul cetățenilor de a circula liber și
fără îngrădiri, inclusiv atunci când își redactează propriul testament.

Trebuie remarcat faptul că acest regulament nu se va aplica în Danemarca, Irlanda sau
Regatul Unit.

Regulamentul Roma III18 privind legea aplicabilă divorțului și separării de corp (raportor:
Tadeusz Zwiefka) a fost adoptat în 2010 prin procedura de cooperare consolidată, în prezent
la acesta fiind parte 15 state membre. El stabilește norme clare privind legea care se aplică
desfacerii căsătoriilor.

Comisia pentru afaceri juridice a contribuit în mod substanțial la dezbaterile privind cele
două propuneri ale Comisiei din martie 2011 referitoare la unele decizii în materia
regimurilor matrimoniale19 și, respectiv, la unele decizii privind efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate20, cu toate că, în legătură cu dosarul, Parlamentul nu a fost
decât consultat. Cele două propuneri urmăresc să clarifice normele care acoperă drepturile de
proprietate ale cuplurilor internaționale cuprinzând, într-unul dintre texte, norme privind
competența judiciară, legea aplicabilă și punerea în executare a hotărârilor judecătorești
având ca obiect regimurile matrimoniale, iar în celălalt text, norme privind legea aplicabilă și
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești care au ca obiect efectele patrimoniale
ale parteneriatelor înregistrate. Comisia explică faptul că au fost prezentate două propuneri
separate prin referirea la caracteristicile distinctive ale căsătoriei, pe de o parte, și la
parteneriatele înregistrate, pe de altă parte.

18 Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp, JO L 343, 29.12.2010, p. 10.
19 Propunerea Comisiei din 16 martie 2011 de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (COM(2011)0126).
20 Propunerea Comisiei din 16 martie 2011 de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia afectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate (COM(2011)0127).
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Dat fiind că propunerile se ocupă de dreptul familiei și se bazează, ambele, pe articolul 81
alineatul (3) din TFUE, adoptarea lor reclamă unanimitatea în Consiliu. Parlamentul este
consultat.

Raportorul JURI, Alexandra Thein, a propus ca comisia să trateze aceste două propuneri în
paralel și să reziste tentației de a le separa una de cealaltă. Lucrările dedicate drepturilor de
proprietate par să se desfășoare cu mai puțină vehemență, inclusiv în cadrul discuțiilor din
Consiliu, decât cele referitoare la parteneriatele înregistrate, în cazul cărora tradițiile și
legislația statelor membre prezintă diferențe considerabile. Dimpotrivă, raportorul nu numai
că a propus, în rapoartele sale privind cele două dosare, mai multe clarificări în legătură cu
sfera de aplicare și normele privind legea aplicabilă, precum și o orientare clară către
instrumentele din domeniul cooperării în materie civilă (cum sunt Regulamentul privind
succesiunile și Regulamentul Bruxelles I), ci a și prezentat seturi cuprinzătoare de norme,
atât cu referire la parteneriatele înregistrate, cât și la cuplurile căsătorite. În acest context, s-a
urmărit, în principal, ca și în cazul parteneriatelor înregistrate să existe posibilitatea de a
alege legea. Lipsa alegerii legii din propunerea Comisiei a constituit obiectul unui aviz
solicitat de Parlament din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale de la Viena21, care
a constatat că Comisia nu a justificat suficient diferențierea cuplurilor căsătorite de
parteneriatele înregistrate.

Prin votul său cu privire la cele două dosare de la 20 iunie 2013, Comisia pentru afaceri
juridice și-a însușit un mare număr de propuneri prezentate de raportor, printre care
posibilitatea de a alege legea și în cazul parteneriatelor înregistrate. Plenul a votat în legătură
cu avizul Parlamentului la 10 septembrie 201322. Discuțiile din Consiliu cu privire la cele
două dosare sunt încă în curs de desfășurare. Cu certitudine, includerea și în cadrul
discuțiilor din Consiliu a posibilității de a alege legea și pentru parteneriatele înregistrate,
precum și lipsa oricărei separări, în același context, a celor două chestiuni poate fi
considerată drept un rezultat direct al activității Comisiei pentru afaceri juridice.

Parlamentul a solicitat și o legislație europeană privind adopțiile transfrontaliere23, deoarece
acesta este un domeniu în care numeroase familii au relatat că există dificultăți legate de
recunoașterea hotărârilor pronunțate într-un alt stat membru. În această privință, Comisia nu
a avut nicio inițiativă.

Programul de la Stockholm a propus o revizuire a Regulamentului Bruxelles II24, în special
pentru a acoperi chestiunea recunoașterii hotărârilor având ca obiect răspunderea părintească.
Pentru 2013, Comisia a anunțat o inițiativă legislativă care să înlocuiască propunerea25 pe
care a fost nevoită să o retragă în 2002. Aceasta nu a fost încă prezentată.

21 Avizul nr. 1/2012 din 31 mai 2012 al Agenției pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene referitor la
propunerea de regulament privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.
22 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la propunerea de
regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (P7_TA-PROV(2013)0337);
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament
al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în
materia regimurilor matrimoniale (P7_TA-PROV(2013)0338).
23 Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctul 95.
24 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000., JO L 338, 23.12.2003, p. 1..
25 COM(2001)0505.



Comisia pentru afaceri juridice

12

În sfârșit, în domeniul protecției adulților vulnerabili, chestiune care a preocupat comisia
de mai mult timp26, Comisia a anunțat, în planul său de acțiune, că nu va întreprinde nicio
acțiune, deoarece statele membre sunt cele care trebuie să decidă dacă aderă la Convenția de
la Haga privind Protecția Internațională a Adulților din 2000. Conferința de la Haga indică
faptul că această convenție a intrat în vigoare numai pentru șase state membre și că ea a fost
semnată, dar nu și ratificată, de încă alte șapte state membre27. În acest sens, este deosebit de
dezamăgitor faptul că Comisia nu a luat încă nicio măsură pentru introducerea legislației UE
în materie, în pofida concluziilor rezoluției din 2008.

1.5 Dreptul procedural

În domeniul dreptului procedural, ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare
a conturilor bancare28, care îi va împiedica pe debitori să se sustragă executării datoriilor
lor profitând de întârzierile survenite la poprirea asigurătorie a conturilor bancare, a
constituit, și ea, o realizare majoră. Legea corespunzătoare a fost promulgată la jumătatea
anului 2014.

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (EAPO)
urmărește să ofere norme comune care să le permită creditorilor obținerea unor ordonanțe de
indisponibilizare a conturilor pe baza acelorași condiții, indiferent de statul membru în care
se află instanța. În felul acesta vor fi reduse costurile și întârzierile cu care se confruntă
creditorii care încearcă să obțină și să pună în executare o ordonanță de indisponibilizare a
conturilor în situații transfrontaliere.

În particular, EAPO nu face decât să blocheze contul debitorului: ordonanța nu permite plata
banilor către creditor. Pentru a asigura efectul de surpriză al ordonanței de indisponibilizare a
conturilor, debitorul nu va fi informat cu privire
la cerere, nu va fi audiat înainte de emiterea
ordonanței (cu excepția unor circumstanțe
excepționale) sau informat înainte ca banca să o
pună în aplicare.

Obiectivul urmărit de raportorul Raffaele
Baldassarre în cursul negocierilor a fost acela
ca procedura de înghețare temporară a unor
astfel de conturi bancare până la executare să
fie cât mai expeditivă cu putință, respectându-
se totodată dreptul la apărare. În acest context,
deosebit de important a fost echilibrul dintre
drepturile debitorilor și cele ale creditorilor. O
altă provocare a constat din asigurarea protecției debitorilor în eventualitatea unui abuz
procedural din partea creditorilor.

În ceea ce privește procedura civilă, una dintre preocupările principale ale comisiei a fost
aceea de a introduce norme minimale comune pentru procedura civilă, care să
oglindească ambiția de a oferi cetățenilor care recurg la sistemul judiciar garanții de nivel
ridicat, conform celor exprimate în Tabloul de bord privind justiția29. Comisia a anunțat o

26 A se  vedea Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctul 95 și Rezoluția din 18 decembrie 2008
(P6_TA(2008)0638).
27 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
28 COM(2011)0445.
29 Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Tabloul de bord al UE privind justiția: un instrument
pentru promovarea justiției eficace și a creșterii”.

Vicepreședintele comisiei și raportorul pentru
ordonanța europeană de indisponibilizare a
conturilor bancare, Raffaele Baldassare, PPE,
IT
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propunere pentru 2014, dar încă nu este clar dacă aceasta va avea sau nu un caracter
legislativ.

De asemenea, având în vedere îndeosebi consolidarea protecției drepturilor consumatorilor,
Parlamentul a solicitat o inițiativă europeană permițând acțiunile colective în
despăgubire30. În documentul său de urmărire din 18 aprilie 201231, Comisia a promis că, în
2012, va prezenta o inițiativă legislativă sau nelegislativă privind un cadru european pentru
acțiunile colective în despăgubire. În 2013, ea a emis o recomandare32 referitoare la acțiunile
colective în despăgubire, adresată statelor membre. Rămâne de văzut dacă, în anii următori,
aceasta va fi urmată de o inițiativă legislativă.

În urma unei comunicări33 a Comisiei referitoare
la punerea în aplicare a Directivei 2003/8/CE
privind accesul la justiție în cazul litigiilor
transfrontaliere, comisia a decis să întocmească
un raport din proprie inițiativă privind asistența
judiciară acordată în litigiile civile și
comerciale transfrontaliere. Toate statele
membre dispun de un sistem oarecare ce le
permite celor cu resurse financiare insuficiente să
plătească un avocat pentru a avea acces la
justiție. Normele sunt însă profund diferite și
îngreunează adesea accesul la justiție al actorilor
aflați în litigii potențial transfrontaliere.

În acest raport, comisia (raportor: Tadeusz
Zwiefka) face o evaluare a punerii în aplicare și a asumării directivei și avansează propuneri
specifice referitoare la unele îmbunătățiri34 posibile, în special pentru conștientizarea
sistemului existent și facilitarea funcționării acestuia pentru cetățeni.

În domeniul procedurii administrative, de relevanță mai imediată pentru cetățeanul obișnuit
sunt măsurile propuse pentru a facilita recunoașterea documentelor publice și actelor de stare
civilă într-un alt stat membru, deoarece lipsa unei astfel de recunoașteri din oficiu constituie
unul dintre obstacolele practice majore care împiedică libera circulație a cetățenilor. În
prezent, există două propuneri care își urmează cursul: una privind scutirea de formalități
pentru documentele publice (apostile, legalizări, traduceri legalizate etc.), publicată în
aprilie 2013, și o alta referitoare la recunoașterea reciprocă a efectelor actelor de stare
civilă (acoperind un număr limitat de situații privind starea civilă, cum ar fi căsătoriile,
schimbarea numelui etc.), care urma să fie publicată la finele anului 2013, dar care, la
jumătatea anului 2014, este încă așteptată. Ambele inițiative sunt extrem de importante.

Regulamentul propus, care simplifică acceptarea anumitor documente publice în Uniunea
Europeană, are ca obiectiv îndeplinirea unui rol foarte important, și anume acela de a facilita
formalitățile pentru cetățenii care se deplasează peste graniță.

30 Rezoluția din 2 februarie 2012 (P7_TA(2012)0021); Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctul 95.
31 SP(2012)160.
32 Recomandarea Comisiei din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acțiunilor colective în încetare
și în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația Uniunii
(2013/396/UE).
33 COM(2012)0071.
34 Rezoluția Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului la justiție: asistența
juridică în litigiile civile și comerciale transfrontaliere, P7_TA(2013)0240.

Bernhard Rapkay, S&D, DE, raportor pentru
cele două rapoarte privind actele civile.
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Un număr însemnat de cetățeni ai UE trăiesc în alt stat membru decât propriul lor stat, iar
acest număr este în continuă creștere. Un număr și mai mare de cetățeni au legături cu un alt
stat membru, din motive legate de familie sau din motive de ordin profesional sau numai
pentru concedii.

Cu toate acestea, formalitățile administrative de trecere a frontierei sunt, în general,
considerabil mai complicate decât în interiorul fiecărui stat membru. Cetățenii sunt nevoiți
să-și legalizeze documentele prin intermediul autorităților diplomatice (legalizare sau
apostilă), să furnizeze traduceri legalizate scumpe chiar și în cazul celor mai simple
documente sau să prezinte copii legalizate ale unor înscrisuri oficiale.

Raportorul, Bernhard Rapkay, care a contribuit la elaborarea poziției Parlamentului cu
privire la această propunere, a opinat că inițiativa poate ușura considerabil viața cetățenilor
europeni în situații transfrontaliere. Poziția Parlamentului propune, inter alia, o majorare a
numărului de tipuri de documente publice acoperite de propunere, consolidarea prevederilor
privind eliminarea anumitor formalități și introducerea mai multor formulare UE de uz
transfrontalier întocmite în mai multe limbi.

În capitolul din tratat referitor la cooperarea judiciară în materie civilă, la articolul 81
alineatul (2) litera (g) din TFUE există în prezent prevederi specifice privind adoptarea unor
măsuri menite să asigure „dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor”. În
general, interesul suscitat de soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) rezidă în problema
fundamentală a accesului la justiție cu care se confruntă întreprinderile și cetățenii europeni,
generată de numărul în creștere al litigiilor combinat cu durata îndelungată și costul
procedurilor. SAL este de o deosebită relevanță pentru litigiile transfrontaliere. În cursul
celei de a șaptea legislaturi, Comisia pentru afaceri juridice a fost foarte activă în cea ce
privește promovarea acestui obiectiv.

În raportul său din proprie inițiativă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie
civilă, comercială și de drept al familiei (raportor: Diana Wallis)35, adoptat în plen în
octombrie 2011, Comisia pentru afaceri juridice a subliniat, în parte ca reacție la un
document consultativ prezentat de DG SANCO36 din cadrul Comisiei, că orice abordare a
SAL ar trebui să depășească perimetrul litigiilor în materie de consum și să includă și
tranzacțiile dintre întreprinderi, litigiile de familie și cazurile de defăimare. Comisia a opinat
că este necesară o acțiune legislativă prin care să fie stabilite standarde minimale pentru
sistemele SAL și i-a solicitat în mod concret Comisiei să prezinte o propunere legislativă
referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum până la finele anului
2011.

La 29 noiembrie 2011, Comisia a prezentat, în fapt, două propuneri legislative: una
referitoare la o directivă privind SAL în materie de consum37 și o alta referitoare la un
regulament privind SOL în materie de consum38. Propunerea de directivă urmărea eliminarea
lacunelor existente în ceea ce privește acoperirea SAL și asigurarea calității SAL prin

35 Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor în
materie civilă, comercială și de familie (A7 -0343/2001, P7-TA(2011)0449).
36 Documentul consultativ intitulat „Utilizarea soluționării alternative a litigiilor ca mijloc de rezolvarea a
litigiilor pentru tranzacțiile și practicile comerciale din Uniunea Europeană, din 18 ianuarie 2011 și documentul
intitulat „Sinteza răspunsurilor primite”, publicat în aprilie 2011.
37 Propunerea Comisiei din 29 noiembrie 2011 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (COM(2011)0793).
38 Propunerea Comisiei din 29 noiembrie 2011 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum)
(COM(2011)0794).
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stabilirea unor principii generale, printre care calificările adecvate, imparțialitatea,
transparența, eficacitatea și echitatea. Ideea aflată la baza propunerii de regulament a fost
aceea de a completa acoperirea la nivelul UE a SAL cu o platformă online la scara UE unică.
Dată fiind orientarea clară către consumatori a celor două propuneri, Comisia pentru piața
internă și protecția consumatorilor (care a fost comisie asociată pentru raportul din proprie
inițiativă menționat mai sus) a fost, în cadrul Parlamentului, comisia competentă în fond
pentru amândouă acestea. În legătură cu propunerea de directivă privind SOL în materie de
consum, Comisia pentru afaceri juridice a avut rolul de comisie asociată în conformitate cu
articolul 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, cu competențe exclusive
îndeosebi în ceea ce privește principiile pe care trebuie să le respecte entitățile SOL. Dincolo
de competențele sale exclusive, Comisia pentru afaceri juridice (raportor: Cristian Silviu
Bușoi)39 a influențat în mod decisiv, prin avizul său, raportul Comisiei IMCO, competentă în
fond, deoarece aceasta din urmă a preluat sugestiile privind adăugarea, în cazul SAL, a unor
criterii de calitate legate de libertate și legalitate și consolidarea în mai mare măsură a SAL,
inspirate de prevederile din Directiva privind medierea40.

Comisia pentru afaceri juridice și-a adus contribuția la activitatea Parlamentului legată de
propunere și prin formularea unui aviz privind temeiul său juridic41, în cuprinsul căruia ea a
confirmat faptul că articolul 114 din TFUE („piața internă”) constituie, după cum propusese
Comisia, temeiul juridic adecvat, respingând adăugarea, considerată inutilă, a articolului 169
din TFUE („protecția consumatorilor”), propusă în raportul IMCO. Comisia pentru afaceri
juridice a specificat, în avizul său, și faptul că nu este nevoie de niciun alt temei juridic (de
exemplu, articolul 81 alineatul (2) litera (g) din TFUE), deoarece eventualele noi elemente
procedurale adăugate propunerii prin raportul IMCO completează măsurile avansate de
Comisie și urmăresc același obiectiv, i.e. îmbunătățirea modului de funcționare a pieței
interne.

Comisia pentru afaceri juridice și-a încheiat activitatea desfășurată în acest domeniu în cea
de a 7-a legislatură făcând bilanțul succeselor înregistrate de Directiva privind medierea la
doi ani de la termenul fixat pentru transpunerea sa. În acest scop, la 20 ianuarie 2014,
comisiei i-a fost prezentat un studiu, intitulat „Relansarea Directivei privind medierea:
evaluarea impactului limitat al punerii în aplicare a acesteia și propunerea de măsuri pentru
creșterea numărului de medieri în UE”, elaborat de profesorul Giuseppe de Palo (Centrul
SAL). Scopul a fost acela de a obține reacții cu privire la experiența națională acumulată prin
transpunerea directivei și de a identifica motivele pentru care medierea nu este utilizată mai
frecvent. Studiul a urmărit, de asemenea, să stabilească dacă la nivelul UE este nevoie să fie
adoptate măsuri pentru încurajarea unei utilizări mai sistematice a medierii și, în caz
afirmativ, care sunt acestea.

Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului privind cererile cu valoare redusă42

urmărește să remedieze neajunsurile actualului regulament, pentru a asigura o utilizare mai

39 Avizul Comisiei pentru afaceri juridice destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (COM(2011)0793 – C7
0454/2011 – 2011/0373(COD)), PE486.223v02-00.
40 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind unele aspecte ale
medierii în materie civilă și comercială (JO L 136, 24.5.2008, p. 3).
41 PE496.382v01-00.
42 Propunerea Comisiei din 19 noiembrie 2013 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de
stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr.
1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri
europene de somație de plată COM(2013) 0794).
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largă a procedurii pentru cererile cu valoare redusă. Ea a apărut târziu în cursul celei de a 7-a
legislaturi, astfel că, în timpul rămas, Comisia pentru afaceri juridice nu a putut produce
decât un document de lucru43 (raportor: Lidia Geringer de Oedenberg), fiind necesar ca
lucrările să fie reluate de noul Parlament. În documentul său de lucru, raportorul a exprimat
câteva prime idei, încercând să analizeze principalele probleme și viabilitatea soluțiilor
propuse. În cadrul activității sale viitoare, Comisia pentru afaceri juridice, care a avut deja un
rol de frunte în contextul legislației actuale, se va confrunta cu provocarea legată de
modelarea procedurii într-un mod mai prietenos pentru utilizatori, asigurând totodată
garanțiile procedurale necesare și ținând seama de diferitele sisteme juridice și judiciare
naționale.

1.6 Cooperarea și formarea judiciară
Pentru atingerea diverselor obiective specifice ale Programului de la
Stockholm, pe lângă actele legislative individuale este important să se
asigure un acces suficient la justiție și la legislația UE pentru toate
părțile interesate.

Un pas important îl constituie dezvoltarea în continuare a proiectelor
e-Justiție44, permițând cetățenilor să aibă acces direct la informații
juridice și la justiție, oferind informații esențiale online și încuviințând
formularea anumitor cereri de la distanță, cu ajutorul computerului. În această privință au
fost înregistrate unele progrese, dar trebuie să se facă mai mult.

Formarea juridică europeană este, de asemenea, foarte importantă dacă se dorește crearea
unei culturi judiciare europene care să permită dezvoltarea procedurilor de recunoaștere
reciprocă45. În această privință, activitatea desfășurată în cadrul Rețelei Europene de Formare
Judiciară și al Academiei de Drept European (ERA) este foarte importantă. De asemenea,
programul pilot al Comisiei privind formarea judecătorilor și a persoanelor care exercită
profesiuni juridice este, în sfârșit, în curs de desfășurare46. Comisia JURI a comandat și un
studiu amplu dedicat formării judiciare din statele membre47, precum și organizarea unui
atelier pe această temă la 28 noiembrie 2013.

Împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisia pentru afaceri
juridice a participat la adoptarea Programului Justiție 2014-2020, succesorul Programului
Justiție civilă 2007-201448. Raționamentul pe această temă al coraportorului (Luigi
Berlinguer) a fost acela că, pentru a garanta funcționarea corectă a spațiului european de
justiție, era esențială crearea unei culturi judiciare europene care să respecte pe deplin
principiile subsidiarității și independenței judiciare.

În perioada 2014-2020, statelor membre li se va solicita să implementeze instrumentele
legislative și nelegislative existente în spațiul de justiție, precum și să adopte instrumente
noi: această activitate de legiferare mai intensă trebuie să fie urmată de aplicarea practică,
armonioasă și efectivă, a acestor instrumente. Rolul magistraților și al personalului judiciar
(judecători, procurori, avocați, notari, grefieri, executori judecătorești, interpreți autorizați și
alți profesioniști implicați în activitatea judiciară) este esențial.

43 FdR (DT) 1020600; PE529.833v01-00.
44 A se  vedea Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctele 107-110.
45 A se vedea Rezoluția din 25 noiembrie 2009, punctele 105 și 106 și Rezoluția din 23 noiembrie 2010,
punctele 5-13.
46 JO S 132, 12.7.2012, 218282.
47 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453198/IPOL-
JURI_ET(2011)453198_EN.pdf.
48 COM(2011)0759.
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Persoanele care exercită funcțiile de mai sus trebuie să posede o cunoaștere aprofundată a
instrumentelor juridice ale UE din acest domeniu și o cunoaștere suficientă a limbilor străine
(inclusiv formare în ceea ce privește terminologia juridică în limbi străine, pentru a se
asigura o cooperare judiciară eficientă în materie civilă și penală) și trebuie să împărtășească
o cultură judiciară europeană comună (în termeni de îmbunătățire a cunoștințelor lor în
materia dreptului Uniunii și înțelegere a sistemelor juridice și judiciare ale altor state
membre).

Negocierile legate de regulamentul de creare a Programului Justiție 2014-2020 s-au axat pe
prioritățile de finanțare și pe verificarea implementării programului49.

În 2012, Comisia a emis, pentru prima dată, un raport care analizează performanțele
sistemelor de justiție civilă și justiție administrativă naționale, intitulat Tabloul de bord al
UE privind justiția50. Scopul raportului a fost acela de a compara sistemele de drept
naționale, pentru a stabili unde ar putea exista neajunsuri și domeniile în care statele membre
ar putea obține beneficii de pe urma unui transfer de bune practici.

Dat fiind că acesta este un domeniu sensibil, iar prerogativele naționale trebuie respectate,
Comisia pentru afaceri juridice a decis să elaboreze un raport de punere în aplicare51 referitor
la Tabloul de bord privind justiția 2012. Concluzia comisiei a fost aceea că, deoarece scopul
urmărit a fost acela de a evalua calitatea, independența și eficiența sistemelor de drept
naționale, raportul a fost de salutat. Raportul a atras însă atenția asupra anumitor
considerente și limitări ce nu ar trebui pierdute din vedere, îndeosebi având în vedere dreptul
suveran al fiecărui stat membru de a-și organiza propriul sistem judiciar și diferențele
naționale.

Comisia a publicat un alt astfel de tablou de bord privind justiția în 201452 și va continua să o
facă la intervale regulate.

2. Dreptul contractual

Comisia pentru afaceri juridice este cunoscută drept un promotor foarte activ al unei mai
mari armonizări în anumite sectoare ale dreptului privat, în special în domeniul dreptului
contractual. În prima sa rezoluție din acest domeniu, din 1989, Parlamentul a opinat că
armonizarea treptată a anumitor sectoare ale dreptului privat este esențială pentru finalizarea
pieței interne53. Parlamentul a repetat, în mai multe rezoluții, că este necesară continuarea
armonizării punctuale în domeniul dreptului contractual, acolo unde divergențele dintre
normele naționale obstaculează funcționarea pieței interne54. El a urmărit apoi îndeaproape
elaborarea așa-numitului cadru comun de referință (CCR), al cărui proiect academic (proiect
de cadru comun de referință – PCCR) a fost prezentat în 2008. În mai multe rezoluții pe
această temă55, Parlamentul a întâmpinat pozitiv prezentarea CCR, a insistat asupra analizei

49 Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
instituire a Programului Justiție pentru perioada 2014-2020, JO L 354, 28.12.2013, p. 73.
50 COM(2013)0160.
51 Rezoluția Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la Tabloul de bord al UE privind justiția –
justiția civilă și administrativă – din statele membre (2013/2117(INI)), P7_TA(2014)0064.
52 COM(2014)0155.
53 Rezoluția din 26 mai 1989, JO C 158, 26.6.1989, p. 400.
54 Rezoluțiile din 6 mai 1994, JO C 1994 C 205, p. 518, din 15 noiembrie 2001, JO 2002 C 140 E, p. 538 și din 2
septembrie 2003, JO 2004 C 76 E, p. 95.
55 Rezoluțiile din 23 martie 2006, JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109, din 7 septembrie 2006, JO C 305 E,
14.12.2006p. 247, din 12 decembrie 2007, JO C 323 E, 18.12.2008, p. 364, din 3 septembrie 2008, JO C 295 E,
4.12.2009, p. 31.
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atente și complete a opțiunilor posibile pe baza CCR și a solicitat implicarea activă în acest
proces.

În cea de a șaptea legislatură a fost în sfârșit prezentată prima propunere legislativă a
Comisiei care și-a avut originea în dezbaterea pe dreptul contractual european – propunerea
de regulament privind o legislație europeană comună în materie de vânzare56 – care, la acel
moment, s-a aflat, evident, în centrul activității comisiei din domeniu.

Comisia pentru afaceri juridice a jucat un rol foarte activ încă din cursul pregătirilor pentru
această propunere legislativă. În 2006, comisia a înființat un Grup de lucru privind dreptul
contractual european. Acest grup, alcătuit din membri ai Comisiei pentru afaceri juridice și
ai Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor57, și-a continuat activitatea în cea
de a șaptea legislatură, cu scopul de a asigura implicarea activă a Parlamentului în discuțiile
în curs de desfășurare pe tema dreptului contractual european și de a contribui la o dezbatere
deschisă și democratică în sânul Parlamentului cu privire la aspectele legate de dreptul
contractual. Mai ales la începutul celei de a șaptea legislaturi, Grupul de lucru a organizat
mai multe reuniuni la care au fost invitați reprezentanți ai Comisiei și ai Președinției
Consiliului58.

În sânul Comisiei Europene, vicepreședinta și comisarul pentru justiție Viviane Reding a
relansat lucrările consacrate dreptului contractual european. În aprilie 2010, Comisia a
înființat un Grup de experți privind un cadru comun de referință în domeniul dreptului
contractual59. Grupul a fost alcătuit din persoane care exercitau profesii juridice, foști
judecători și persoane provenind din mediul universitar din diferite state membre, numite cu
titlu personal și dispunând de „competențe excepționale în domeniul dreptului civil, în
particular al dreptului contractual”. Grupul a avut sarcina „să asiste Comisia la pregătirea
unei propuneri pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al
contractelor, inclusiv dreptul contractelor în ceea ce privește întreprinderile și consumatorii”.
Grupul de experți a organizat reuniuni lunare. La deliberările grupului de experți au asistat
un observator din partea Parlamentului European60, precum și un observator al Președinției
din acel moment a Consiliului.

La 29 aprilie 2010, Comisia pentru afaceri juridice și-a organizat primul atelier pe tema
dreptului contractual european din cea de a șaptea legislatură, împreună cu Departamentul
tematic C. Atelierul consacrat unuia dintre mai multele instrumente opționale pentru dreptul
contractual european a analizat atât ideea unui instrument opțional în genere, cât și exemplul
de instrument opțional din domeniul dreptului european al contractelor de asigurare.

În iulie 2010, Comisia a lansat o consultare referitoare la modul în care trebuie procedat în
continuare în domeniul dreptului contractual european, prin prezentarea Cartei sale verzi
„privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru

56 Propunerea Comisiei din 11 octombrie 2011 de regulament privind o legislație europeană comună în materie
de vânzare (COM(2011)0635).
57 Membrii grupului de lucru din cea de a 7-a legislatură provenind din Comisia pentru afaceri juridice: Klaus-
Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Marielle Gallo, Diana Wallis; din partea Comisiei pentru piața internă și
protecția consumatorilor: Kurt Lechner, Catherine Stihler.
58 Reuniunile din 10 noiembrie 2009, din 28 ianuarie și 1 iunie 2010; s-a considerat că nu mai sunt necesare alte
reuniuni ale grupului de lucru, iar lucrările dedicate inițiativei privind dreptul contractual european s -au
concentrat ulterior asupra raportului din proprie inițiativă privind Cartea verde a Comisiei și, în final, asupra
propunerii legislative privind o legislație europeană comună în materie de vânzare.
59 Decizia 2010/233/UE a Comisiei din 26 aprilie 2010 de înființare a Grupului de experți pentru un cadru
comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor (OJ L 105, 27.4.2010, p. 109).
60 Klaus-Heiner Lehne, supleant: Diana Wallis, însoțiți de personal din cadrul secretariatului.
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Președintele Comisiei pentru afaceri juridice, Klaus-
Heiner Lehne PPE, DE, membru al Grupului de
lucru privind dreptul contractual european și
coraportor pentru o legislație europeană comună în
materie de vânzare

consumatori și întreprinderi”61, în care sunt stabilite mai multe opțiuni legate de „modul de
consolidare a pieței interne prin realizarea de progrese în domeniul dreptului european al
contractelor”, printre care simpla publicare a rezultatelor Grupului de experți, crearea unui
set de instrumente destinate legiuitorului, fie printr-un act al Comisiei, fie printr-un acord
interinstituțional, o recomandare privind dreptul contractual european, un regulament de
instituire a unui instrument opțional în domeniul dreptului contractual european, precum și
mai multe alte opțiuni legislative cu bătaie lungă, mergând până la un regulament privind un
cod civil european.

În această perioadă de consultări și discuții intense cu privire la opțiunile posibile, Comisia
pentru afaceri juridice a considerat că este de maximă importanță lansarea unei dezbateri
aprofundate cu parlamentele naționale și, în acest sens, la 27 octombrie 2010, a organizat un
atelier „privind un instrument opțional de drept european al contractelor”, cu participarea
unor reprezentanți ai parlamentelor naționale, precum și a unor experți provenind din
sectorul întreprinderilor și cel al consumatorilor, din rândul profesioniștilor care exercită
profesiuni juridice și din mediul academic.

În cadrul Comisiei pentru afaceri juridice,
cea de a doua jumătate a anului 2010 a fost,
și ea, o perioadă de activitate intensă,
consacrată propunerii Comisiei de directivă
privind drepturile consumatorilor62, prin
care se urmărea armonizarea aspectelor
centrale ale contractelor dintre comercianți și
consumatori. Împreună cu comisia
competentă în fond, și anume Comisia
pentru piața internă și protecția
consumatorilor, s-a convenit ca Comisia
pentru afaceri juridice, în calitate de comisie
asociată în conformitate cu articolul 50 din
Regulamentul de procedură al Parlamentului,
să aibă competențe partajate cu Comisia
IMCO în ceea ce privește prevederile
propuse în legătură cu căile de atac la
dispoziția consumatorilor și competențe
exclusive în ceea ce privește normele propuse în legătură cu clauzele contractuale
inechitabile. În pofida cooperării fructuoase cu Comisia IMCO în cadrul Parlamentului,
activitatea Comisiei pentru afaceri juridice a avut, în final, un impact limitat în ceea ce
privește acordul final63 asupra dosarului, dat fiind că cele două capitole menționate anterior,
în legătură cu care Comisia pentru afaceri juridice a avut competențe, au fost în mare măsură
eliminate din textul final, în etapa trilogurilor informale.

Parlamentul a răspuns64 la Cartea verde 2010 a Comisiei privind dreptul contractual
european la 8 iunie 2011. În cadrul Parlamentului, pentru această rezoluție, Comisia pentru

61 COM(2010)0348.
62 COM(2008)0614.
63 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de dir ectivă a
Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor  (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 –
2008/0196(COD))(P7_TA(2011)0293)).
64 Raportul A7-164/2011 al Comisiei pentru afaceri juridice, Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011
referitoare la opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și
întreprinderi (2011/2013(INI) –P7_TA(2011)0262).
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afaceri juridice (raportor: Diana Wallis) a fost comisie competentă în fond, iar Comisia
pentru piața internă și protecția consumatorilor a fost comisie asociată în conformitate cu
articolul 50. În rezoluția sa, Parlamentul a sprijinit acțiunea de abordare a barierelor din
cadrul pieței interne generate de diferențele existente în ceea ce privește dreptul contractual
național. Dintre opțiunile propuse în Cartea verde, Parlamentul s-a exprimat, inter alia, în
favoarea „opțiunii [...] de a institui un instrument opțional cu ajutorul unui regulament” și a
sugerat că un astfel de instrument opțional ar putea fi completat de un set de instrumente.
Parlamentul a subliniat, de asemenea, că, fie în cazul tranzacțiilor B2B, fie în acela al
tranzacțiilor B2C, toate părțile ar trebui să aibă libertatea de a alege sau de a nu alege
instrumentul opțional și i-a solicitat Comisiei să clarifice relația preconizată dintre un
instrument opțional și Regulamentul Roma I. Parlamentul a subliniat, de asemenea, că un
astfel de „instrument opțional trebuie să ofere un nivel ridicat de protecție a consumatorilor”
și a recunoscut activitatea consacrată Directivei privind drepturile consumatorilor și
necesitatea de a menține coerența în raport cu aceasta. În legătură cu o viitoare procedură
legislativă, Parlamentul a insistat asupra faptului că aceasta ar trebui să fie cât mai
integratoare și transparentă cu putință, a reamintit că este necesară o evaluare cuprinzătoare
și de amploare a impactului și a solicitat ca aceasta să fie integral consultată și implicată în
cadrul procedurii legislative ordinare.

Grupul de experți înființat de Comisia Europeană a prezentat rezultatele activității sale în
luna iunie 2011. În cadrul mandatului său, Comisia i-a cerut Grupului de experți să elaboreze
un studiu de fezabilitate privind un proiect de instrument de drept contractual european. În
final, rezultatele acestui studiu de fezabilitate au fost prezentate sub forma unui text ce s-ar
dori să fie un set complet de norme de drept contractual acoperind chestiunile identificate de
grup, la modul concret, drept relevante într-o relație contractuală pe piața internă a UE.
Conform definiției, sfera de aplicare a inclus atât contractele dintre comercianți și
consumatori și contractele dintre comercianți, cât și contractele de vânzare – cumpărare și
contractele de servicii conexe. Pe baza acestui text, după lansarea unei runde de consultări
informale, Comisia și-a prezentat propunerea de regulament privind o legislație europeană
comună în materie de vânzare (CESL) în octombrie 2011.

Obiectivul general al propunerii Comisiei este acela de a îmbunătăți funcționarea pieței
interne și de a facilita comerțul, oferind în statele membre un set unic de norme pentru
contractele transfrontaliere. Propunerea a avansat un set de norme de drept contractual
menite să fie de sine stătătoare și să coexiste, în cadrul legislației naționale din fiecare stat
membru, cu dreptul contractual național, ca un al doilea sistem de drept contractual identic în
întreaga UE.

CESL ar urma să fie un instrument opțional pentru contracte în domeniul său de aplicare
personal și material, i.e. pentru contractele transfrontaliere în materie de vânzare, de
furnizare de conținuturi digitale și de servicii conexe, în cadrul relațiilor B2C și al anumitor
relații B2B. Părțile vor trebui să cadă de acord cu privire la utilizarea CESL; în cadrul
relațiilor B2C, va fi necesar consimțământul explicit, iar consumatorul urmează să primească
o notificare standard cuprinzând, în rezumat, principalele caracteristici ale CESL. De
asemenea, statele membre ar putea opta să permită aplicarea legislației comune în materie de
vânzare la tranzacțiile interne și la tranzacțiile B2B care nu implică IMM-uri. Comisia
urmărește și crearea unei baze de date pentru schimbul de informații referitoare la hotărârile
definitive în statele membre.

În anexa sa, regulamentul propus conține un set de norme care urmărește ciclul de viață al
unui contract, incluzând prevederi privind întocmirea unui contract cu forță juridică,
stabilirea cuprinsului contractelor, obligațiile și căile de atac ale părților, daunele și
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interesele, restituirea și prescrierea. Cumpărătorul va putea alege liber o cale de atac, în
particular între reparație, înlocuire și terminarea contractului, ceea ce în prezent nu există
decât în câteva state membre. În comunicarea de însoțire65, Comisia se angajează să
înființeze, ca măsură complementară, un grup de experți, cu scopul de elabora condiții
contractuale europene tipizate.

Având în vedere importanța politică a propunerii, pentru obținerea unor rezultate optime,
Comisia pentru afaceri juridice a considerat că, în cursul elaborării raportului său, este
important ca acoperirea, atât ca experiență juridică, cât și ca spectru politic, să aibă o
proveniența cât mai largă cu putință. În consecință, ea a numit doi coraportori: Klaus-Heiner
Lehne (PPE) și Diana Wallis (ALDE), până la demisia sa din Parlamentul European, în
ianuarie 2012, când rolul său a fost preluat de Luigi Berlinguer (S&D). Mai mult decât atât,
pentru a le oferi coraportorilor spectrul larg de asistență necesar, a fost constituită o echipă
de proiect alcătuită din funcționari provenind din diverse departamente ale Secretariatului
general al Parlamentului. În temeiul articolului 50 din Regulamentul de procedură, s-a
procedat la asocierea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor. Pentru a-și
pregăti temeinic raportul privind acest dosar, Comisia pentru afaceri juridice a făcut uz de
toate resursele pe care le-a avut la dispoziție, spre a beneficia pe scară largă de cunoștințe de
specialitate provenite atât din interior, cât și din exterior.

Cum în legătură cu caracterul, adecvat sau nu, al temeiului juridic al propunerii sugerat de
Comisie, și anume articolul 114 din TFUE, au fost formulate unele incertitudini, Comisia
pentru afaceri juridice a solicitat un aviz din partea Serviciului juridic al Parlamentului, care
a confirmat, în concordanță cu vederile Serviciului juridic al Comisiei și Consiliului, că
articolul 114 din TFUE este temeiul juridic adecvat pentru propunere.

De asemenea, Comisia pentru afaceri juridice a solicitat o evaluare a impactului din partea
Comisiei Europene, care să însoțească propunerea. Unitatea de evaluare a impactului din
Cadrul Parlamentului European a ajuns la concluzia că, chiar dacă transformarea, în cadrul
analizei, a unor răspunsuri pur calitative ale operatorilor economici în estimări cantitative, ar
putea suscita unele critici, evaluarea impactului respectă, în ansamblu, cerințele
metodologice pe care și le-a autoimpus Comisia în orientările sale privind evaluarea
impactului.

Mai mult decât atât, pentru a atrage cunoștințe de specialitate ample din exterior, Comisia
pentru afaceri juridice a implementat, în legătură cu acest dosar, un program ambițios, cu
evenimente organizate în 2012 și 2013: după o primă audiere, la 1 martie 2012, consacrată
câtorva întrebări fundamentale ocazionate de propunerea Comisiei, în special privind modul
în care ea ar trebui să funcționeze în contextul cadrului juridic existent și măsura în care
acoperirea și cuprinsul său satisfac necesitățile utilizatorilor66 săi, comisia a organizat
ulterior, în prima jumătate a anului 2012, împreună cu Departamentul său tematic C, trei
ateliere consacrate unora dintre principalele capitole din anexa propunerii67 (i.e. în legătură
cu clauzele contractuale inechitabile, căile de atac, restituirea și prescrierea), precum și o
conferință cu participarea unor reprezentanți ai parlamentelor naționale, la 27 noiembrie
201268. Pentru fiecare dintre ateliere, ca și pentru conferința cu reprezentanți ai parlamentelor
naționale, au fost pregătite mai multe documente de informare amănunțite. Pentru conferință,
inter alia, un document de informare, elaborat de profesoara Martine Béhar-Touchais, a

65 Comunicarea din 11 octombrie 2011 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social și Comitetul Regiunilor, intitulată „O legislație europeană comună în materie de vânzare în vederea
facilitării tranzacțiilor transfrontaliere în cadrul pieței unice” (COM(2011)0636).
66 A se vedea anexa IV.
67 A se vedea anexa IV.
68 A se vedea anexa IV.
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analizat funcționarea CESL în cadrul Regulamentului Roma I69, o chestiune mult dezbătută.
Documentul a ajuns la concluzia că articolul 6 din Regulamentul Roma I, care stipulează că
alegerea unei legi aplicabile nu poate lipsi consumatorul de protecția asigurată de dispozițiile
obligatorii ale legislației în vigoare acolo unde își are reședința obișnuită, nu ar avea nicio
importanță practică dacă părțile au ales CESL în cadrul legislației naționale. Pentru a evalua
efectul asupra protecției consumatorilor, studiul a procedat, într-o a doua fază, la o
comparare detaliată a nivelului de protecție conferită de CESL cu legislația națională a
statelor membre. Concluzia a fost că CESL oferă un nivel foarte ridicat de protecție a
consumatorilor, foarte adesea întărind-o în comparație cu multe dintre sistemele de drept
interne (de exemplu, lăsându-i cumpărătorului posibilitatea de a alege liber căile de atac).

Pe baza experienței acumulate, coraportorii au prezentat, în octombrie 2012, un document de
lucru urmărind să analizeze aspectele principale pe care le-au considerat esențiale pentru
dezbatere70. În proiectul lor de raport, pe care l-au înaintat comisiei în februarie 201371,
raportorii și-au prezentat amendamentele comune, subliniind totodată că respectivul
document nu are un caracter exhaustiv, ci că a identificat unele aspecte esențiale pentru
discuțiile ulterioare, cu scopul de a îmbunătăți textul, în sensul de a-l face mai prietenos
pentru utilizatori, mai clar și mai coerent în raport cu acquis-ul. În detaliu, raportorii au
propus contopirea regulamentului și a anexei, astfel încât să se obțină un instrument integrat.
În ceea ce privește sfera de aplicare, raportorii au propus ca CESL să fie oferită numai pentru
contractele la distanță, țintind în principal sectorul vânzărilor prin internet, aflat în creștere
rapidă, unde ideea unui instrument opțional a întrunit un sprijin ferm. Au fost propuse
clarificări în legătură cu relația cu Regulamentul Roma I și cu legislațiile naționale. Cu
privire la căile de atac, pentru a realiza un echilibru mai bun între dreptul consumatorilor la
rezoluțiunea contractului și dreptul vânzătorului de punere în conformitate, raportorii au
propus luarea în considerare a trei opțiuni alternative: în primul rând, introducând un termen
de 6 luni pentru notificarea lipsei de conformitate după ce riscul a trecut, după expirarea
căruia consumatorul ar trebui să accepte punerea în conformitate; în al doilea rând, solicitând
ca consumatorul să trebuiască să notifice rezoluțiunea în limitele unui interval de timp
rezonabil, după ce a luat la cunoștință neexecutarea și, în al treilea rând, introducând în
sarcina consumatorului obligația de a plăti pentru utilizare atunci când reziliază contractul.

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și-a adoptat avizul în iulie 2013, cu
22 de voturi pentru, 17 împotrivă și o abținere. Ea nu a sprijinit propunerea Comisiei, însă a
recomandat transformarea instrumentului opțional propus într-o directivă de armonizare care
să completeze Directiva 2011/83/UE72. Dintre cele 326 de amendamente depuse de Comisia
pentru afaceri juridice, un mare număr au pledat, de asemenea, pentru această abordare.

69 Martine Béhar-Touchais, "The functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation"
(„Funcționarea CESL în cadrul Regulamentului Roma”I), studiu comandat de Comisia pentru afaceri juridice a
Parlamentului European (PE 462.477).
70 Documentul de lucru din 8 octombrie 2012  referitor la un regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind o legislație europeană comună în materie de vânzări  (COM(2011)0635 – C7-0329/2011–
2011/0284(COD)), Comisia pentru afaceri juridice, raportori: Luigi Berlinguer și Klaus-Heiner Lehne (FdR
914981; PE 497.786).
71 Documentul de lucru din 6 martie 2013  referitor la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind o legislație europeană comună în materie de vânzări  (COM(2011)0635 – C7-0329/2011–
2011/0284(COD)), Comisia pentru afaceri juridice, raportori: Klaus-Heiner Lehne și Luigi Berlinguer (FdR
929386; PE PE505.998v02-00)..
72 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile
consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
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Comisia pentru afaceri juridice și-a adoptat raportul în cadrul reuniunii sale din 17
septembrie 2013, cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Contrar avizului Comisiei
pentru piața internă și protecția consumatorilor, raportul adoptat sprijină caracterul opțional
al instrumentului propus și forma juridică de regulament. De asemenea, în comisie au fost
susținute propunerile raportorilor de a contopi regulamentul cu anexa și de a oferi CESL
numai pentru contractele la distanță, în special pentru contractele online. În ceea ce privește
căile de atac, pentru realizarea unui echilibru mai bun între dreptul consumatorilor la
rezoluțiunea contractului și dreptul vânzătorului de punere în conformitate, a fost găsit un
compromis, în sensul că s-a propus menținerea principiului liberei alegeri a căilor de atac
pentru consumator, cerându-i-se totodată acestuia să notifice rezoluțiunea în termen de două
luni după ce a luat la cunoștință neexecutarea. A fost propus un termen de prescriere
îndelungat, de șase ani.

La 26 februarie 201473, plenul a închis prima lectură a propunerii privind o legislație
europeană comună în materie de vânzare, o mare majoritate a acestuia pronunțându-se în
sprijinul raportului JURI. În cazul în care Conferința președinților nu va considera că ar fi de
dorit o nouă consultare, în concordanță cu articolul 59 alineatul (1) a patra liniuță, poziția
Parlamentului în primă lectură va fi acum transmisă noului Parlament. Încă nu este clar cât
de repede va fi Consiliul în măsură să avanseze către un mandat de negociere, în vederea
unui posibil acord. Decisiv va fi și sprijinul pe care propunerea Comisiei pentru afaceri
juridice de a oferi un instrument opțional pentru contractele la distanță, care a fost confirmată
de plen, îl va găsi, sau nu, în Consiliu.

De asemenea, în legătură cu dreptul contractual, în cursul următoarei legislaturi, comisia va
urmări cu interes lucrările și orice eventuale măsuri subsecvente preconizate de cele două
grupuri de experți ale Comisiei: unul constituit pentru dreptul contractelor de asigurare74,
care și-a prezentat raportul final în februarie 2014, iar celălalt ocupându-se de clauzele sigure
și echitabile pentru contractele de cloud-computing75, care este încă în curs de deliberare.

3. Dreptul societar

3.1. Context

Acquis-ul comunitar din domeniul dreptului societar constă dintr-
o serie de directive care urmăresc apropierea legislației statelor
membre. Primele directive din acest domeniu datează din 1968 și
1977. Cea mai mare parte a directivelor existente au fost
modificate de mai multe ori, iar acum a sosit momentul ca aquis-
ul privind dreptul societar să fie modernizat și simplificat. De
asemenea, pentru a mări competitivitatea societăților pe piața
internă, mai trebuie încă să fie eliminate unele lacune importante.

Prin urmare, activitatea Comisiei pentru afaceri juridice a
acoperit, în limitele sale de competență în materia dreptului
societar, aspecte legate de modernizarea legislației privind
societățile și de guvernanța corporativă în general. Ea s-a extins și

73 Raportul Comisiei pentru afaceri juridice A7-0301/2013, Rezoluția legislativă a Parlamentului European din
26 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o
legislație europeană comună în materie de vânzare (P7_TA(2014)0159).
74 Decizia Comisiei (2013/C-16/03) din 17 ianuarie 2013 privind instituirea Grupului de experți al Comisiei
privind dreptul european al contractelor de asigurare (JO C 16, 19.1.2013, p. 6).
75 Decizia Comisiei (2013/C-174/04) din 18 iunie 2013 privind instituirea Grupului de experți al Comisiei
privind contractele de cloud-computing (JO C 174, 20.6.2013, p. 6).
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la unele măsuri specifice de armonizare a dreptului societar în anumite domenii, concepute
să faciliteze activitățile transfrontaliere ale societăților, cum ar fi interconectarea registrelor
întreprinderilor. De asemenea, ea a acoperit unele măsuri pentru o mai bună reglementare și
pentru simplificarea cadrului normativ privind societățile și s-a orientat asupra unor măsuri
de simplificare în vederea reducerii poverii administrative a microsocietăților și a
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cum ar fi unele modificări aduse Directivei privind
contabilitatea și Directivei privind transparența.

Criza financiară și economică a confirmat necesitatea unei mai bune reglementări a anumitor
domenii ale dreptului societar, pentru eliminarea lacunelor existente. În acest context,
comisia a întocmit două rapoarte din proprie inițiativă privind guvernanța corporativă și a
trecut prin procedura legislativă ordinară o reformă drastică a auditului și a situațiilor
financiare.

De asemenea, în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor, Directiva privind
contabilitatea a suferit două modificări importante: a fost introdus un nou capitol, referitor la
raportul asupra plăților către guverne pentru întreprinderile mari active în sectorul industriei
extractive sau al exploatării pădurilor primare, iar entitățile de interes public (EIP) cu peste
500 de angajați trebuie, în prezent, să raporteze cu privire la chestiunile legate de mediu, la
chestiunile sociale și la cele legate de angajați, de respectarea drepturilor omului, de
combaterea corupției și de mită. În fine, Parlamentul a adoptat o poziție neconvenită în primă
lectură, cerând companiilor cu peste 250 de angajați să stabilească ținte în legătură cu
prezența femeilor în componența consiliilor lor de supraveghere.

În plus, comisia a prezentat un raport din proprie inițiativă având ca obiect reexaminarea
aplicării Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare76.

3.2. Politica, abordarea și activitățile Comisiei pentru afaceri juridice

Modul în care comisia a abordat dreptul societar oglindește acest context și necesitățile în
schimbare privind reglementarea care au legătură cu evoluțiile economice. Activitățile
comisiei din acest domeniu au fost orientate în funcție de următoarele obiective principale:

 mărirea competitivității societăților de pe piața internă;

 facilitarea activităților transfrontaliere ale societăților de pe piața internă, îndeosebi în
beneficiul IMM-urilor;

 asigurarea transparenței și garantarea drepturilor acționarilor, creditorilor, angajaților
și ale altor părți interesate;

 reducerea poverilor administrative, în special pentru microîntreprinderi și IMM-uri;

 tragerea învățămintelor de pe urma crizei (de exemplu, cu privire la remunerarea
directorilor, fondurile cu capital de risc, agențiile de rating de credit, transparența
investitorilor instituționali și audit).

Comisia și-a exprimat opiniile nu numai în contextul activităților legislative din cadrul
procedurii legislative ordinare, ci și prin utilizarea judicioasă a rapoartelor din proprie
inițiativă și a inițiativelor legislative.

În urma consultării publice organizate de Comisie cu privire la viitorul dreptului societar,
comisia a formulat o întrebare cu solicitare de răspuns oral, însoțită de o rezoluție pentru

76 Pentru detalii cu privire la aceste două rapoarte, a se vedea infra.
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încheierea dezbaterii. Rezoluția adoptată de plen la 14 iunie 201277 nu numai că a cuprins
reacții la consultarea Comisiei, ci a și elaborat pentru Parlament o perspectivă strategică cu
privire la acțiunile viitoare din domeniul dreptului societar. Rezoluția a subliniat faptul că
dreptul societar ar trebui conceput astfel încât să simplifice mediul de afaceri, să reducă
poverile administrative inutile și să ajute companiile să facă uz în mod eficace de piața unică,
asigurând totodată o protecție adecvată a intereselor creditorilor, acționarilor, membrilor și
angajaților.

Mai exact, Parlamentul a reiterat unele dintre principalele chestiuni pentru care a pledat în
domeniul dreptului societar: progrese în ceea ce privește formele de societăți europene, în
special în legătură cu statutul societăților private și statutul societăților mutuale europene,
precum și prezentarea unei propuneri pentru cea de a 14-a directivă de drept societar privind
transferul transfrontalier al sediilor sociale ale societăților, cu scopul de a facilita mobilitatea
transfrontalieră a acestora.

În continuare, Parlamentul a evidențiat unele chestiuni pe care le consideră importante
privind eventualele revizuiri ale mai multor directive de drept societar: pentru cea de a 2-a
directivă în materie de drept societar, o concentrare asupra simplificării, în locul introducerii
unui regim alternativ pentru informarea cu privire la capital și menținerea acestuia; pentru
cea de a 5-a directivă în materie de drept societar, reluarea lucrărilor consacrate structurii și
funcționării societăților anonime; pentru cea de a 9-a directivă în materie de drept societar,
reluarea lucrărilor consacrate nu armonizării integrale a legislației corporative europene
privind grupurile, ci protejării filialelor și părților interesate și ameliorării transparenței
structurii grupurilor. Codificarea dreptului societar a fost, în general, sprijinită. De asemenea,
în domeniul dreptului societar, Parlamentul a dorit să vadă activități dedicate normelor în
materie de conflict între legi. El a salutat și revizuirea directivelor privind contabilitatea și a
sugerat ca Comisia să analizeze în continuare elaborarea unor standarde europene în materie
de contabilitate. Procedural, Parlamentul a insistat, o dată în plus, asupra conformității cu
acordul-cadru, îndeosebi în privința rezoluțiilor detaliate de monitorizare în temeiul
articolului 225 din TFUE, asupra evaluărilor exhaustive ale impactului, precum și asupra
informării în bună și cuvenită formă. Parlamentul i-a cerut Comisiei să prezinte un plan de
acțiune cu inițiative concrete pe termen scurt, mediu și lung și cu date-țintă clare.

Comisia și-a stabilit, într-adevăr, orientările viitoare din domeniul dreptului societar într-un
plan de acțiune pe care l-a prezentat în decembrie 201278. Ca elemente cheie ale politicii sale
viitoare în materie de drept societar, ea a evidențiat: mărirea transparenței în relațiile dintre
societăți și acționariatul lor, în vederea îmbunătățirii guvernanței corporative; încurajarea și
facilitarea angajamentului pe termen lung a acționarilor, precum și, în general, îmbunătățirea
cadrului pentru operațiile transfrontaliere a societăților din UE. Dat fiind că aceste orientări
strategice au efecte și asupra prezentării viitoarelor propuneri ale Comisiei în materie de
drept societar, Comisia pentru afaceri juridice se va ocupa și în cursul celei de a 8-a
legislaturi cu studierea acestora și a propunerilor legislative concrete ale Comisiei prin
raportare la propriile sale priorități în domeniul dreptului societar.

În contextul activității sale din domeniul dreptului societar, Comisia pentru afaceri juridice a
organizat o serie de audieri publice (de exemplu, la 27 ianuarie 2010, pe tema
„Administratorii de fonduri de investiții alternative: cum să reglementăm mai bine?”; la 26

77 Rezoluția comisiei B7-0299/2012, Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la viitorul
dreptului european al societăților comerciale (P7_TA(2012)0259).
78 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor. Plan de acțiune: Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă –
un cadru juridic modern pentru acționari mai angajați și societăți durabile, (COM(2012)0740).
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aprilie 2012, pe tema revizuirii Directivelor privind contabilitatea și transparența: noile
cerințe de raportare defalcată pe țări; la 27 martie 2012, consacrată îmbunătățirii calității
auditului în întreaga Uniune Europeană, și la 26 noiembrie 2012, dedicată statutului propus
pentru o fundație europeană)79. Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru drepturile
femeii și egalitatea de gen, ambele competente în fond în temeiul articolului 51 din
Regulamentul de procedură al Parlamentului pentru propunerea de directivă privind
echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă, au
organizat, la 20 martie 2013, un atelier pe tema „Echilibrul de gen în consiliile de
administrație și în rândul personalului de conducere de nivel superior” și, la 19 iunie 2014,
au deschis o reuniune comună a comisiilor pentru un schimb de opinii cu parlamentarii
naționali.

Comisia pentru afaceri juridice a organizat în mod corespunzător și schimburi de opinii cu
comisarul de resort, Michel Barnier, și cu președintele Grupului la nivel înalt al părților
interesate independente privind povara administrativă, Edmund Stoiber.

În cadrul procedurii de cooperare consolidată, Comisia pentru afaceri juridice a conlucrat
îndeaproape cu Comisia pentru afaceri economice și monetare, în măsura în care erau
abordate chestiuni de drept societar care priveau în mod specific serviciile financiare și a
formulat mai multe avize importante.

Este de subliniat faptul că marea majoritate a activităților legislative ale comisiei din
domeniul dreptului societar, desfășurate în cadrul procedurii legislative ordinare, au fost
finalizate cu succes în urma negocierilor intense cu Consiliul și cu Comisia, care au condus
la acorduri în primă lectură.

3.3. Guvernanța corporativă
În domeniul guvernanței corporative, comisia a adoptat două rapoarte din proprie inițiativă
diferite.

Primul dintre acestea, intitulat „Chestiuni deontologice legate de administrarea
societăților”80 (raportor: Klaus-Heiner Lehne), a adoptat, în abordarea sa, poziția conform
căreia chestiunile legate de administrarea societăților trebuie luate în considerare în lumina
prezervării stabilității financiare în contextul crizei. Aceste chestiuni trebuie să fie analizate
permanent, pentru a contribui la găsirea soluțiilor care să le permită societăților să facă față
provocărilor actuale și la promovarea creșterii economice și a unei rate mai ridicate de
ocupare a forței de muncă în UE.

De asemenea, comisia a subliniat că, atunci când se procedează la elaborarea politicii în
materie de remunerare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de gestionarea
riscurilor. Acest lucru ar trebui înțeles și aplicat la nivelul întregii organizații și considerat
drept unul dintre cele mai importante elemente ale bunei guvernanțe corporative în toate
societățile.

În raport, Comisiei i se solicita să avanseze propuneri legislative în domeniul dreptului
societar, pentru a contribui la soluționarea problemelor legate de guvernanța corporativă și
pentru a asigura consecvența politicii în materie de remunerare pentru toate tipurile de
societăți.

De asemenea, rezoluția a solicitat încurajarea numirii mai multor femei în posturi de
conducere prin intermediul unei recomandări a Comisiei în favoarea introducerii unui sistem
79 A se vedea anexa III.
80 Raportul comisiei A7-0135/2010, Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la unele
chestiuni deontologice legate de administrarea societăților (2009/2177(INI))
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de ocupare a posturilor din organele decizionale ale societăților, a posturilor din alte
organisme și a posturilor în general.

În final, rezoluția invita Comisia să promoveze utilizarea unui ghid al celor mai bune practici
pentru societățile necotate, care ar trebui conceput pentru a ține cont de specificul și
diferențele proprii acestor societăți.

Cel de al doilea (raportor: Sebastian Valentin Bodu), intitulat „Un cadru de guvernanță
corporativă pentru întreprinderile europene”81, a constituit răspunsul la o consultare lansată
de Comisie în aprilie 201182.

Cu privire la sfera de aplicare a cadrului european de guvernanță corporativă, rezoluția a
subliniat necesitatea unui set de bază de măsuri de guvernanță corporativă de aplicat tuturor
companiilor cotate.

În legătură cu consiliile de administrație, rezoluția a recunoscut importanța faptului ca în
cadrul acestora să fie reprezentată o gamă largă și diversificată de abilități și competențe.
Rezoluția îi solicita Comisiei să prezinte date privind diversitatea de gen și măsurile luate la
nivel de societate și stat membru. Dacă este nevoie, reprezentarea femeilor în consilii ar
trebui să crească la 30 % până în 2015 și până la 40 % până în 2020. O legislație cu efecte
obligatorii, cum ar fi cotele, ar putea face parte dintr-un răspuns posibil. Cu privire la
mandatele directorilor și la evaluările externe, rezoluția pledează în favoarea măsurilor
voluntare. Ea sprijină, de asemenea, dezvăluirea politicilor în materie de remunerare ale
societăților și votul acționariatului pe aceste politici.

Referindu-se la acționari și generalizând mai mult, rezoluția sprijină măsurile de stimulare pe
termen lung a investițiilor și o revizuire a legislației pertinente de către Comisie, pentru a se
vedea dacă legislația actuală încurajează orientările pe termen scurt ca o consecință
neintenționată. Rezoluția se pronunță împotriva anumitor grupuri de investitori pe termen
lung, dar salută elaborarea codurilor de administrare în UE. Deși se pronunță în favoarea
normelor în materie de conflict de interese, rezoluția se pronunță în sensul lăsării schemei de
stimulare la părțile contractante (i.e., investitorii instituționali și administratorii lor de active).
Comisia ar trebui să analizeze în ce mod poate fi intensificată participarea acționarilor. În
plus, Comisia ar trebui să definească în mod clar conceptul de „acțiune concertată”. Comisiei
i s-a solicitat, de asemenea, să reglementeze profesia de consilier de vot. Ar trebui ca
societățile care emit acțiuni nominative să aibă acces la identitatea acționarilor lor. Rezoluția
constată că este necesară o inițiativă privind tranzacțiile cu părți afiliate. Schemele de
participare a angajaților ar trebui însă lăsate la latitudinea statelor membre.

În fine, cu privire la demersul normativ ca atare, rezoluția conchide clar în favoarea
principiului „conformare sau justificare”, care este un instrument mai dinamic decât
legislația strictă în materie de guvernanță corporativă.

Comisia și-a continuat activitatea din domeniul guvernanței corporative avansând, în aprilie
2014, o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a
acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației
privind guvernanța corporativă83. Propunerea vine în urma anunțurilor din Planul de acțiune
din 2012 privind dreptul societar al Comisiei84, precum și din comunicarea acesteia

81 Raportul comisiei A7-0051/2012; Rezoluția Parlamentului European din 29 martie 2012 referitoare la un
cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (2011/2181(INI))
82 (COM(2011)0164)
83 COM(2014)0213.
84 A se vedea mai sus.
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referitoare la finanțarea pe termen lung a economiei UE din 27 martie 201485 și cuprinde mai
multe măsuri punctuale menite să soluționeze neajunsurile guvernanței corporative legate de
societățile cotate și consiliile, acționariatul, intermediarii și consilierii lor de vot. Comisia
pentru afaceri juridice își va începe activitatea cu privire la modificarea respectivei propuneri
în cursul celei de a 8-a legislaturi.

3.4. Cea de a 14-a directivă în materie de drept societar privind transferul
transfrontalier al sediului social

În prezent, societățile își pot muta sediul numai prin dizolvare și prin constituirea unei noi
entități juridice în statul membru de destinație sau prin constituirea unei noi entități juridice
în statul membru de destinație și apoi prin fuzionarea transfrontalieră a ambelor societăți.
Aceste proceduri implică obstacole administrative, costuri și consecințe sociale și nu oferă
nicio siguranță juridică.

În cursul celei de a șasea legislaturi, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat un raport din
proprie inițiativă în conformitate cu articolul 192 CE (în prezent, articolul 225 din TFUE)
(raportor: Klaus-Heiner Lehne) privind transferul transfrontalier al sediului social al unei
companii86. În această rezoluție, bazată pe raport, Parlamentul îi solicită Comisiei să prezinte
o propunere legislativă pentru cea de a 14-a directivă în materie de drept societar, în care să
stabilească măsuri pentru coordonarea legislației statelor membre în scopul facilitării
transferului transfrontalier în interiorul comunității al sediilor sociale ale societăților
constituite în conformitate cu legislația unui stat membru.

Nevoia unei legislații în acest domeniu s-a profilat și în urma hotărârilor Curții de Justiție din
16 decembrie 2008, pronunțată în cauza Cartesio87, și din 12 iulie 2012, pronunțată în cauza
VALE Épitési88.

În documentul său de urmărire, adoptat la 17 iunie 2009, Comisia a răspuns că jurisprudența
Curții de Justiție permite deja mobilitatea societăților, chiar dacă limitată la cazuri specifice,
și că legislația existentă oferă un cadru pentru mobilitate, de exemplu prin Directiva privind
fuzionările transfrontaliere. Comisia a adăugat că, dat fiind faptul că legislatura este pe
punctul de a se încheia, ar fi mai bine ca decizia privind modul în care urmează să se
procedeze în acest sens să-i aparțină următoarei Comisii.

Comisia pentru afaceri juridice a considerat că răspunsul Comisiei este nesatisfăcător,
deoarece presupunea ca posibilitatea ca o societate să-și transfere sediul dintr-un stat
membru în altul să rămână de resortul normelor de drept internațional privat, care diferă în
mod substanțial de la un stat membru la altul și care pot bloca, în ultimă instanță, respectivul
transfer. Comisia JURI a avut sentimentul că sunt stringent necesare unele măsuri de
armonizare, cu scopul de a le conferi societăților din UE dreptul de stabilire prevăzut în
TFUE și a decis să elaboreze un alt raport privind inițiativa legislativă.

Raportul, referitor la cea de a 14-a directivă în materie de drept societar privind transferul
transfrontalier al sediului social89 (raportor: Evelyn Regner), formula recomandări adresate

85 COM(2014)0168.
86 Raportul comisiei A6-0040/2009; Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2009 cu recomandări
adresate Comisiei privind transferul transfrontalier al sediului social al unei societăți (2008/2196(INI)).
87 Cauza C-210/06 Cartesio [2008] Rec. I-9641.
88 Cauza C-378/10 VALE Épitési ECI:EU:C:2012:440.
89 Raportul comisiei A7-0008/2012; Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 conținând
recomandări adresate Comisiei privind o a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce
privește transferul transfrontalier al sediului social (2011/2046(INI)).)
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Comisiei în legătură cu necesitatea și cuprinsul unei directive privind transferul
transfrontalier al sediilor sociale.

Recomandările se referă la sfera de aplicare a directivei, efectele unui transfer transfrontalier,
normele privind transparența și informarea înainte de decizia privind transferul, procesul
decizional (al acționarilor), verificarea legalității transferului, măsurile de protecție și
drepturile angajaților, rămânând totodată neutre în ceea ce privește participarea angajaților și
separarea sediului social al unei societăți de sediul ei administrativ.

Dat fiind că Comisia pentru afaceri juridice a considerat, din nou, că răspunsul Comisiei era
nesatisfăcător, ea a hotărât, în vara anului 2012, să ia măsuri interne pentru sprijinirea
activității sale din domeniu și le-a solicitat propriilor servicii să efectueze o așa-numită
evaluare a valorii adăugate europene pentru cea de a 14-a directivă în materie de drept
societar90. Evaluarea prezentată comisiei în februarie 2013 a sprijinit, într-adevăr, poziția
Parlamentului conform căreia era necesară o a 14-a directivă în materie de drept societar și a
identificat în mod detaliat avantajele pe care o astfel de directivă le-ar putea aduce procesului
de transfer transfrontalier al sediului unei societăți în termeni de siguranță juridică, claritate,
transparență și simplicitate. În mod interesant, evaluarea a încercat să și cuantifice o astfel de
valoare adăugată europeană, oferind o indicație privind costurile asociate transferului
sediului social care ar putea fi evitate ca rezultat al directivei propuse.

La 14 ianuarie 2013, ca parte a măsurilor sale anunțate în Planul de acțiune privind dreptul
societar, DG Piața Internă și Servicii din cadrul Comisiei Europene a lansat o consultare cu
privire la transferurile transfrontaliere ale sediilor sociale ale societăților, fără rezultate
concludente. Se poate afirma cu certitudine că, pentru a se face progrese în materie, această
chestiune va necesita în continuare o monitorizare strictă.

3.5. Activitățile legislative din domeniul dreptului societar

Interconectarea registrelor întreprinderilor

În contextul activității sale dedicate dreptului societar, Comisia pentru afaceri juridice s-a
aflat, de asemenea, la avangarda lucrărilor Parlamentului consacrate interconectării
registrelor întreprinderilor.

Ideea facilitării accesului la informații oficiale referitoare la societăți nu este nouă, ea a
constituit deja unul dintre obiectivele primei directive în materie de drept societar91

(68/151/EEC) în 1968; ulterior, prin modificarea acesteia din 2003, statelor membre li s-a
cerut să dispună de registre electronice ale întreprinderilor cu începere din 2007. În urma
crizei financiare, dată fiind importanța unui acces mai bun la informațiile referitoare la
societăți pentru refacerea încrederii în piețe, Comisia a lansat, în 200992, o consultare cu
privire la interconectarea registrelor întreprinderilor. La acea dată, registrele funcționau pe o
bază regională sau națională, iar cooperarea era voluntară.

90 Evaluarea valorii adăugate europene (EAVA 3/2012): „Directiva privind transferul transfrontalier al sediului
unei societăți (a 14-a Directivă în materie drept al societăților)”, PE 494.460.
91 Prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a
garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru
protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 65, 14.3.1968, p. 8).
92 Cartea verde a Comisiei din 4 noiembrie 2009 privind „Interconectarea registrelor întreprinderilor”
(COM(2009)0614).
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În urma raportului Comisiei pentru afaceri juridice (raportor: Kurt Lechner), Parlamentul a
reacționat la această carte verde prin Rezoluția sa din 7 septembrie 201093, în care confirma
utilitatea cooperării transfrontaliere a registrelor întreprinderilor. Principalele solicitări
formulate de Parlament au fost acelea de a se asigura participarea tuturor statelor membre,
accesul facil și datele de înaltă calitate, precum și completarea interconectării prin
introducerea unui punct de acces unic.

Propunerea legislativă pe care Comisia a prezentat-o ulterior, la 4 februarie 201194, în
vederea instituirii unei rețele electronice de registre și a unui set minimal comun de
informații, inclusiv pentru sucursale și fuziunile transfrontaliere, a modificat trei directive
existente (Directiva 2009/101/CE95, Directiva 89/666/CEE96 și Directiva 2005/56/CE97), în
special prin prevederi legate de actele delegate.

Propunerea a fost substanțial refăcută de Consiliu, sub Președințiile ungară și polonă ale
acestuia, în 2011, în principal prin introducerea actelor de punere în aplicare în locul actelor
delegate propuse de Comisie.

Sub Președinția daneză, la începutul anului 2012, s-a ajuns, în sfârșit, la un acord, care a fost
confirmat de plen la 14 februarie 2012 (raportor: Kurt Lechner)98. Parlamentul a reușit, în
particular, să obțină o prevedere prin care Comisiei i s-a conferit competența de a adopta,
prin acte delegate, norme privind cofinanțarea, sau nu, a nou înființatei Platforme centrale
europene prin perceperea unor taxe impuse utilizatorilor individuali, pe care Parlamentul le-a
considerat necorespunzător reglementate prin acte de punere în aplicare. Parlamentul a
obținut, de asemenea, și o prelungire a termenului de formulare a obiecțiunilor la proiectele
de acte delegate, de la 2+2 la 3+3 luni, dată fiind importanța deosebită pe care încasarea
taxelor o are pentru cetățeni și necesitatea de a examina în întregime aceste proiecte de acte
delegate.

Dat fiind că atât termenul de transpunere a directivei ca atare, cât și acela al transpunerii
actelor de punere în aplicare pertinente cad în cursul celei de a 8-a legislaturi, Comisia pentru
afaceri juridice ar putea dori să analizeze aplicarea și funcționarea sistemului.

93 Raportul Comisiei pentru afaceri juridice A7-0218/2010; Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie
2010 referitoare la interconectarea registrelor întreprinderilor (P7_TA(2010)0298).
94 Propunerea Comisiei din 4 februarie 2011 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE  în ceea ce privește interconectarea
registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților (COM(2011)0079).
95 Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în
vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articol ului 48 al doilea
paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).
96 A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor
înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui
alt stat (JO L 395, 30.12.1989, p. 36).
97 Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuzionările
transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni (JO L 310, 25.11.2005, p. 1).
98 Raportul Comisiei pentru afaceri juridice A7-0022/2012; Rezoluția legislativă a Parlamentului European din
14 februarie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare
a Directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE  în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale,
ale comerțului și ale societăților (P7_TA-PROV(2012)0033).
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Contabilitatea

a) Microentitățile
Prin Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la cerințele în
materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii, în
particular ale microentităților, Parlamentul i-a solicitat Comisiei să
prezinte o propunere legislativă care să le permită statelor membre
să excepteze microentitățile de la aplicarea Directivei 78/660/CEE.

(a 4-a Directivă în materie de drept societar).

Ca parte a Programului său continuu de simplificare, Comisia a prezentat o propunere care
constituie o prioritate esențială a Agendei privind o mai bună legiferare.

Propunerea a prezentat o modificare punctuală a celei de a 4-a directive în materie de drept
societar. În particular, propunerea ar adăuga Directivei 78/660/CEE un nou articol 1a, care să
prevadă că „Statele membre pot excepta de la obligațiile prevăzute în prezenta directivă
societățile care la data întocmirii bilanțului nu depășesc limitele a două din următoarele trei
criterii: (a) totalul bilanțului: 500 000 EUR; (b) cifra de afaceri netă: 1 000 000 EUR; (c)
numărul mediu de angajați din cursul anului financiar: 10”.
Raportul comisiei (raportor: Klaus-Heiner Lehne), care a fost adoptat de plen la 10 martie
2010, a preluat propunerile Comisiei, insistând totodată asupra necesității de a se ține cont de
situația de la nivel național în ceea ce privește numărul de întreprinderi acoperite aflate sub
pragul valorilor stabilite la articolul respectiv.

Această opinie nu a fost împărtășită de Consiliu, unde a fost adoptată o poziție comună care a
fost transmisă Parlamentului.

În urma negocierilor, s-a ajuns la un acord în cea de a doua lectură. Microentităților (definite
ca societăți cu mai puțin de 10 angajați, cu o cifra de afaceri de 700 000 EUR și/sau un bilanț
total de cel mult 350 000 EUR) li se permite, în prezent, să întocmească un bilanț foarte
simplu și un cont de profit și pierderi practic fără note.

b) Simplificarea și raportarea defalcată pe țări: noua Directivă privind contabilitatea
La o dată la care negocierile în legătură cu Directiva privind microentitățile nu erau
încheiate, Comisia a prezentat o propunere pentru o nouă Directivă privind contabilitatea99.
Simplificarea era necesară, deoarece 30 de ani de modificări succesive aduse directivelor
privind contabilitatea adăugaseră numeroase cerințe noi, normele devenind extrem de
complexe.

Această nouă Directivă privind contabilitatea a consolidat și actualizat normele UE în
materie de contabilitate pentru societățile cu răspundere limitată. Ea a contopit și înlocuit
Directiva 78/660/CEE (situațiile financiare individuale) și Directiva 83/349/CEE (situațiile
financiare consolidate) și a incorporat Directiva privind microentitățile (Directiva
2012/6/UE).

Dosarul (raportor: Klaus-Heiner Lehne) a fost negociat sub formă de pachet împreună cu
modificarea Directivei privind transparența (raportor: Arlene McCarthy)100.

99 Propunerea Comisiei din 25 octombrie 2011 de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele aferente ale anumitor tipuri de
întreprinderi (COM(2011)0684).
100 A se vedea infra.
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Negocierile au fost îndelungate și, pentru a se ajunge la un acord, a fost nevoie de șapte
triloguri și două Președinții ale Consiliului. Ideea conform căreia costurile inutile și
disproporționate impuse societăților mici stânjenesc activitatea economică și împiedică
creșterea și ocuparea forței de muncă nu este controversată. Cu toate acestea, atunci când se
pune problema instituirii unui sistem care să ușureze cerințele stabilite pentru societățile mici
și mijlocii, definiția IMM-urilor devine esențială, în special într-o Uniune Europeană cu 28
de state membre având situații economice și structuri de activitate foarte diferite.

În final, Parlamentul și Consiliul au convenit să definească societățile mici drept societăți cu
mai puțin de 50 de angajați, o cifră de afaceri care nu depășește 8 milioane de euro și/sau un
bilanț total de maximum 4 milioane de euro. Ca o alternativă, statele membre pot utiliza
praguri pentru cifra de afaceri și, respectiv, pentru bilanțul total de până la 12 milioane de
euro și, respectiv, 6 milioane de euro.

Acordul a simplificat pregătirea situațiilor financiare și a redus volumul informațiilor pe care
societățile mici trebuie să le furnizeze în notele anexate la situațiile financiare. Conform
directivei, pentru îndeplinirea cerințelor reglementare, societăților mici li se cere să
pregătească numai un bilanț, un cont de profit și pierderi și note. De asemenea, statele
membre le pot permite societăților mici să pregătească doar bilanțuri și conturi de profit și
pierderi abreviate. Desigur, orice societate mică rămâne îndrituită să furnizeze mai multe
informații sau situații în mod voluntar. Societăților mici nu le incumbă obligația UE de a fi
auditate. În cazul în care un stat membru alege să impună această obligație, directiva prevede
o abordare proporțională.

Marea noutate din noua directivă constă în aceea că ea impune dezvăluirea cerințelor pentru
plățile făcute guvernelor în legătură cu industriile extractivă și din sectorul exploatărilor
forestiere, responsabilizând astfel societățile și guvernele și încurajându-le să utilizeze
veniturile obținute în beneficiul cetățenilor. La 26 aprilie 2012, comisia a organizat o audiere
pe tema „Revizuirea Directivelor privind contabilitatea și transparența: noile cerințe de
raportare defalcată pe țări”, care a oferit membrilor săi ocazia de a asculta punctul de
vedere al societății civile și al industriei. Multe țări în curs de dezvoltare sunt bogate în
resurse naturale, dar această bogăție este adesea utilizată în mod necorespunzător sau furată
de guvernele lor. Aceste cerințe noi nu au fost însă salutate de unele părți interesate, care au
pretins că ele vor mări povara administrativă impusă societăților și vor periclita
competitivitatea acestora.

Conform Directivei privind contabilitatea, întreprinderile mari din industria extractivă sau
din sectorul exploatării pădurilor primare sunt în prezent obligate să întocmească anual un
raport separat, în care să includă plățile materiale făcute guvernelor din țările în care își
desfășoară activitatea, cu date defalcate pe țări și pe proiecte.

În raport trebuie incluse orice plăți unice sau serii de plăți de 100 000 EUR sau mai mult,
efectuate într-un an financiar în beneficiul unui guvern, în legătură cu orice proiect în parte.
Termenul de plată este definit în sens larg și include drepturile de producție, impozitele,
redevențele, dividendele și plățile pentru îmbunătățirea infrastructurii. Directiva conține o
clauză de revizuire care prevede posibilitatea de a extinde cerințele în materie de raportare la
alte sectoare economice și lărgirea sferei informațiilor furnizate.
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c) Responsabilitatea socială a întreprinderilor și noile cerințe în materie de raportare
nefinanciară
Aplicând o tehnică ce nu este optimă din punctul de vedere a bunei legiferări, Comisia a
prezentat o nouă propunere de modificare a directivelor abrogate101. Pentru anumite
întreprinderi, propunerea a introdus câteva cerințe noi în legătură cu raportarea nefinanciară
și diversitatea, cu scopul de a mări transparența informațiilor sociale și ambientale furnizate
de societățile în cauză.

În același an, comisia a adoptat o rezoluție referitoare la un „comportament responsabil și
transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă”102 (raportor: Rafaelle
Baldassare), ca măsură subsecventă la Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011
intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a
întreprinderilor” (RSI) și a prezentat o nouă definiție: „responsabilitatea întreprinderilor
pentru impactul pe care îl au asupra societății”. În rezoluția sa, comisia a evidențiat
necesitatea elaborării unor măsuri normative în vederea promovării RSI.

Negocierile cu privire la directiva de modificare au fost dificile, deoarece pozițiile
Parlamentului și Consiliului erau foarte diferite. Cu toate acestea, în cele din urmă s-a ajuns
la un acord. Cu începere din 2015, entitățile de interes public al căror bilanț depășește
criteriul unui număr mediu de angajați din cursul anului financiar de 500 de persoane trebuie
să includă în raportul administratorilor lor (sau, dacă statele membre o permit, într-un raport
separat) o declarație nefinanciară cuprinzând informațiile necesare pentru a înțelege
dezvoltarea, performanțele și poziția întreprinderii ș i impactul activității acesteia, referitoare
cel puțin la chestiuni de ordin ambiental, social și legate de angajați, la respectarea
drepturilor omului și la chestiuni legate de combaterea corupției și mituire.

O măsură de siguranță stipulează că statele membre pot permite, în cazuri excepționale,
omiterea informațiilor referitoare la evoluțiile iminente sau la chestiunile în curs de
negociere, atunci când dezvăluirea unor astfel de informații ar prejudicia grav situația
comercială a întreprinderii, cu condiția ca omisiunea să nu inducă în eroare. Decizia
membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere cu privire la omisiune
trebuie să fie motivată, iar membrii respectivelor organe vor purta în solidar responsabilitatea
pentru o astfel de hotărâre.

Directiva de modificare le cere, de asemenea, societăților mari
cotate la bursă să furnizeze informații referitoare la politica lor în
materie de diversitate, inclusiv aspecte privind vârsta, genul și
educația și experiența profesională.

Directiva privind transparența
Actuala Directivă privind transparența le impune emitenților de
valori mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate din UE să
asigure un nivel corespunzător de transparență, transmițând piețelor
un flux regulat de informații, în special prin publicarea unor
informații financiare periodice și informații actualizate privind
deținerile importante de drepturi de vot. În urma unui raport din

101 Propunerea Comisiei din 16 aprilie 2013 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea
informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (COM (2013)0207).
102 Raportul comisiei A7-0017/2013; Rezoluția Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la
responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o
creștere economică durabilă (2012/2098(INI)).
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2010 privind funcționarea Directivei privind transparența, Comisia a propus, în octombrie
2011103, eliminarea cerinței de publicare a declarațiilor intermediare ale conducerii și/sau a
rapoartelor trimestriale. În plus, în ceea ce privește notificarea deținerilor importante,
Comisia a propus agregarea deținerilor de acțiuni cu deținerile de instrumente financiare
pentru calcularea pragurilor de notificare, precum și o mai mare armonizare. În paralel cu
propunerile de modificare a directivelor contabile, propunerea de revizuire a Directivei
privind transparența a inclus, de asemenea, obligația raportărilor defalcate pe țări, i.e. o nouă
obligație pentru companiile mari din sectoarele extractiv și forestier de a raporta plățile
făcute guvernelor. Modificările aduse Directivei privind transparența au fost, astfel,
completate de modificările aduse directivelor contabile, pentru a include toate societățile
cotate pe piețele reglementate din UE.

Așa cum s-a menționat mai sus, propunerea de modificare a Directivei privind transparența
(raportoare: Arlene McCarthy) a fost negociată la pachet împreună cu propunerea de
modificare a directivelor contabile104 (raportor: Klaus-Heiner Lehne). În ceea ce privește
Directiva privind transparența, Comisia pentru afaceri juridice a cooperat, de asemenea,
îndeaproape cu Comisia pentru afaceri economice și monetare, care a fost asociată
activităților în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură a Parlamentului.

Legătura strânsă, în cadrul negocierilor, dintre directivele contabile și cea privind
transparența a însemnat, de asemenea, că, după ce s-a ajuns la un acord privind raportările
defalcate pe țări, acesta a fost transferat asupra Directivei privind transparența, prin
intermediul unei referiri la Directiva contabilă. În plus, Parlamentul a obținut o referire în
considerentele Directivei privind transparența la o serie de principii pe care le considera
esențiale pentru transparență și protecția investitorilor, cum ar fi nivelul de semnificație,
raportarea defalcată pe guverne și pe proiecte, caracterul universal și cuprinzător.

În ceea ce privește modificările cerințelor actualei Directive privind transparența, acordul la
care s-a ajuns a confirmat în cele din urmă propunerea Comisiei vizând eliminarea cerinței
privind raportarea trimestrială, statele membre beneficiind, totuși, de posibilitatea de a
introduce cerințe de raportare mai stricte în anumite condiții. În plus, urmează să fie instituit
un format de raportare electronic unic, în urma efectuării de către ESMA a unei analize cost-
beneficiu și pe baza proiectelor de standarde tehnice de reglementare redactate de aceasta.
Pentru a facilita accesul la informațiile reglementate, urmează a fi creat un portal de internet
care să îndeplinească funcția unui punct de acces electronic.

Negocierile cu Consiliul s-au dovedit a fi dificile în special în ceea ce privește sancțiunile,
inclusiv privind publicarea sancțiunilor și a criteriilor propuse de Comisie pentru
determinarea sancțiunii reale aplicabile. În cele din urmă s-a ajuns la un acord în care sunt
prevăzute derogări clar definite de la norma privind publicarea sancțiunilor, precum și un
compromis privind sancțiunile reale ce urmează a fi pronunțate într-un caz anume.
Parlamentul a obținut o clarificare potrivit căreia statele membre pot adopta măsuri sau
sancțiuni suplimentare și niveluri mai ridicate de sancțiuni pecuniare administrative decât
cele prevăzute de prezenta directivă. Cu toate acestea, Consiliul nu a putut accepta
compromisul convenit decât cu condiția introducerii unei clarificări în considerentele

103 Propunerea Comisiei din 25 octombrie 2011 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește
informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (COM(2011)0683).
104 A se vedea mai sus.
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Directivei privind transparența, potrivit căreia dispozițiile referitoare la sancțiuni nu
constituie un precedent pentru alte acte legislative ale UE.

Comisia pentru afaceri juridice a reușit în cele din urmă să prezinte cele două dosare -
modificările aduse Directivei contabile și Directivei privind transparența - în cadrul aceleiași
sesiuni plenare, păstrând, astfel, pachetul, în special sub aspectul obligațiilor privind
raportările defalcate pe țări, importante și sensibile din punct de vedere politic, care sunt
relevante pentru ambele directive.

Auditul statutar

Auditul a fost profund reformat în cursul celei de-a șaptea legislaturi.

După o îndelungată consultare publică105, la care Parlamentul a răspuns printr-un raport din
proprie inițiativă - „Politica de audit: lecțiile crizei”106 (raportor: Antonio Masip-Hidalgo),
Comisia a prezentat două propuneri legislative extrem de ambițioase și controversate, în
vederea creșterii calității auditurilor statutare în UE și a restabilirii încrederii în situațiile
financiare auditate.

Prima propunere a modificat a 8-a directivă privind dreptul societăților comerciale privind
auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (Directiva 2006/43/CE)107. A
doua propunere a vizat un regulament care să prevadă cerințe specifice referitoare la auditul
statutar al entităților de interes public (EIP-uri): marile întreprinderi cotate la bursă, bănci și
asiguratori108.

La 27 martie 2012, comisia a organizat o audiere pe tema „Îmbunătățirea calității auditurilor
în Uniunea Europeană”, care a oferit deputaților ocazia de a asculta punctul de vedere al
diferitelor părți interesate: auditori, investitori, contabili, întreprinderi și membri ai
comitetelor de audit.

Raportorul (Sajjad Karim) a pregătit un document de lucru inițial în care a analizat subiectele
„fierbinți” cuprinse în propuneri, atrăgând în același timp atenția, în mod succint, asupra
altor considerente care, în opinia lui, necesitau dezbateri ulterioare.

Unitatea de evaluare a impactului din cadrul Parlamentului a pregătit o analiză aprofundată a
punctelor forte și a punctelor slabe din evaluarea de impact efectuată de Comisia Europeană,
ce însoțește propunerile din domeniul auditului.

Dezbaterile pe plan intern, atât în cadrul Consiliului, cât și al Parlamentului, au durat foarte
mult, încheindu-se prin negocieri destul de rapide, dar foarte intense, care au culminat cu un
acord în primă lectură.

Acordul constă într-o serie de norme care urmează să se aplice orizontal tuturor auditurilor:
rapoartele de audit vor fi mai detaliate și vor cuprinde mai multe informații; sunt prevăzute
cerințe mai stricte în ceea ce privește independența, cuprinzând chiar cerințe de natură
organizațională pentru auditorii statutari și firmele de audit; interdicția de utilizare a
clauzelor restrictive în contractele care limitează alegerea auditorului de către o societate;
sunt consolidate atât puterile și atribuțiile autorităților competente responsabile de

105 COM(2010)0561
106 Raport al comisiei A7-0200/2011; Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 privind politica
de audit: lecțiile crizei (2011/2037(INI))
107 Propunerea Comisiei din 30 noiembrie 2011 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul legal al conturilor
anuale și al conturilor consolidate, COM(2011)0778
108 Propunerea Comisiei din 30 noiembrie 2011 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public COM(2011)0779
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supravegherea publică a profesiunii de audit, cât și un regim strict de sancțiuni, prin
armonizarea tipurilor și a destinatarilor sancțiunilor. În plus, Comisia este împuternicită să
adopte Standarde Internaționale de Audit (ISA-uri) la nivelul UE.

Dată fiind importanța EIP-urilor, se aplică cerințe mai stricte auditului lor statutar: este
introdusă rotația obligatorie a auditorilor pentru EIP-uri, societățile trebuind să reorganizeze
o licitație o dată la 10 ani și să schimbe auditorul cel puțin o dată la 20 de ani. Sunt încurajate
auditurile comune. Obiectivul acestor măsuri este reducerea familiarității excesive dintre
auditori și clienții lor și, prin urmare, creșterea scepticismului profesional.

Pentru a evita riscul auto-evaluării, sunt interzise, printr-o „listă neagră”, mai multe servicii
care nu sunt de audit, inclusiv limite stricte în ceea ce privește consilierea fiscală și serviciile
legate de strategie financiară și de investiții a clientului auditului. În plus, este introdusă o
limită pentru furnizarea de servicii care nu sunt de audit.

Sunt consolidate rolul și competențele comitetului de audit, conferindu-i-se un rol direct
important în numirea auditorului statutar sau a firmei de audit, precum și în monitorizarea
auditului și există cerințe specifice în ceea ce privește componența acestuia. Devine acum
necesar un raport suplimentar, mai detaliat, adresat comitetului de audit, care să cuprindă
informații detaliate cu privire la efectuarea auditului.

Insolvența
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență prevede
normele comune privind competența jurisdicțională, recunoașterea și dreptul aplicabil în
procedurile transfrontaliere de insolvență. Cu toate acestea, situația actuală arată că
disparitățile dintre drepturile naționale ale insolvenței și restructurării creează obstacole în
calea restructurării cu succes a întreprinderilor insolvente, precum și un mediu concurențial
inechitabil pentru întreprinderile cu activități sau patrimoniu transfrontalier din cadrul UE.

Principalul factor de legătură utilizat în regulament este „centrul intereselor principale” ale
debitorului insolvent (COMI). În ciuda mai multor hotărâri prin care Curtea de Justiție a
clarificat definiția COMI, caracterul lipsit de precizie al acesteia a făcut posibilă o intensă
„căutare a instanței celei mai favorabile”.

La solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice, a fost comandat un studiu al INSOL Europe -
asociația europeană a practicienilor în insolvență - privind „Armonizarea legislației în
materie de insolvență la nivelul UE”. Studiul a arătat că există o serie de domenii în care
armonizarea este de dorit și realizabilă.

La 23 martie 2011, Comisia pentru afaceri juridice a organizat un atelier pe tema
„Armonizarea procedurilor de insolvență la nivelul UE”, scopul fiind aprofundarea acestui
subiect. Rezultatele atelierului au încurajat comisia să redacteze o inițiativă legislativă în
temeiul articolului 225 TFUE.

Raportul, „Procedurile de insolvență în contextul dreptului UE privind societățile
comerciale” (raportor: Klaus-Heiner Lehne), a solicitat Comisiei să prezinte propuneri
legislative axate pe patru domenii principale: (1) armonizarea unor aspecte specifice ale
dreptului insolvenței și dreptului societăților comerciale, (2) o serie de recomandări privind
revizuirea Regulamentului privind insolvența, cum ar fi definirea COMI și posibilitatea de a
include în domeniul de aplicare al acestuia nu numai falimentul, ci și ajustarea datoriei și
reorganizarea, (3) norme privind insolvența grupurilor de societăți și (4) crearea unui registru
al UE pentru cazurile de insolvență.

Comisia a salutat inițiativa și a prezentat o propunere de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1346/2000. Propunerea a preluat o serie de cerințe din partea Parlamentului, însă din
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punctul de vedere al raportorului aceasta ar fi putut fi mai ambițioasă, în special în ceea ce
privește insolvența grupurilor de societăți.

Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură și a transmis-o Consiliului. Negocierea în a
doua lectură va avea loc în cursul celei de a 8-a legislaturi.

Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților

O altă propunere legislativă importantă în
acest domeniu a constituit-o îndelung
așteptata propunere de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului
privind consolidarea echilibrului de gen în
rândul administratorilor neexecutivi ai
societăților cotate la bursă109. În cadrul
Parlamentului European, Comisia pentru
afaceri juridice împreună cu Comisia pentru
drepturile femeii și egalitatea de gen au fost
principalele promotoare ale acestei inițiative
(raportoare: Evelyn Regner și Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou). Comisia a propus măsuri
menite să accelereze progresul în vederea
realizării echilibrului de gen în rândul
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă. Propunerea se aplică societăților
cotate la bursă, cu excepția IMM-urilor. Ea solicită statelor membre să se asigure că
societățile cotate la bursă în ale căror organe de conducere membrii sexului subreprezentat
dețin mai puțin de 40 % din posturile de administrator neexecutiv fac numirile în posturile
respective pe baza unei analize comparative a calificărilor fiecărui candidat, efectuată după
criterii prestabilite, în vederea realizării proporției menționate cel mai târziu la
1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu la 1 ianuarie 2018, în cazul societăților cotate la bursă care
sunt întreprinderi publice.

Ca bază pentru reuniunea comună deschisă reprezentanților parlamentelor naționale din iunie
2013110, raportorii au prezentat un document de lucru111 în care au salutat în linii mari
propunerea și au lansat discuții privind anumite aspecte specifice, cum ar fi domeniul de
aplicare și caracterul obligatoriu al directivei și sancțiunile efective. În ceea ce privește
temeiul juridic al propunerii - Comisia a invocat articolul 157 alineatul (3) din TFUE -
Comisia pentru afaceri juridice a decis să evalueze din proprie inițiativă pertinența temeiului
juridic, dat fiind faptul că în special statele membre ridicaseră o serie de întrebări. Criticii au
exprimat opinia potrivit căreia propunerea ar trebui să aibă ca temei articolul 19 TUE (care ar
implica unanimitate în Consiliu și aprobare de către Parlament). După o analiză atentă,
comisia a confirmat în cadrul reuniunii sale din 20 iunie 2013 (cu 11 voturi pentru, 6
împotrivă și 4 abțineri) temeiul juridic propus de Comisie. Aceasta a considerat că
propunerea corespunde unor „măsuri necesare pentru a asigura punerea în aplicare a
principiului egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce
privește munca și locul de muncă” în sensul articolului 157 alineatul (3) din TFUE. În

109 COM(2012)0614.
110 A se vedea mai sus.
111 Documentul de lucru din 3 iunie 2013 referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a
Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate
la bursă și măsuri conexe, Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de
gen, Raportoare: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (FdR 938160, PE 513.108).

Evelyn Regner, S&D, AT, vicepreședintă a comisiei și
coraportoare privind consolidarea echilibrului de gen
în rândul administratorilor neexecutivi
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continuare a fost clarificat faptul că elementul de drept societar care a sugerat competența
comisiei nu a necesitat recurgerea la un temei juridic care să țină de dreptul societăților
comerciale, deoarece propunerea nu reprezintă o propunere de armonizare a dreptului
societar, ci este concepută să se aplice în cadrul dreptului societăților comerciale al statelor
membre și independent de sistemele naționale specifice. Avizul privind temeiul juridic a
confirmat în cele din urmă procedura legislativă ordinară și rolul Parlamentului de
colegiuitor în acest dosar.

În proiectul de raport, cele două raportoare au propus o serie de modificări la acest text, în
special în vederea consolidării și clarificării propunerii Comisiei, mai ales în ceea ce privește
natura măsurii propuse ca obligație de mijloace, precum și principiul „conformare și
justificare”. Acestea au susținut extinderea domeniului de aplicare, astfel încât să cuprindă
toate societățile cotate la bursă, inclusiv IMM-urile, includerea sectoarelor în care un gen
este preponderent (Comisia sugerase o abordare mai prudentă, care permitea exceptarea
sectoarelor în care membrii genului subreprezentat reprezintă mai puțin de 10% din forța de
muncă). În plus, ele au propus ca sancțiunilor posibile să li se adauge excluderea de la
procedurile publice de ofertare. Faptul că Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru
drepturile femeii și egalitatea de gen, în calitate de comisii competente în fond, au analizat în
total 318 amendamente depuse (dintre care doar 20 amendamente fuseseră depuse în
proiectul de raport) și avizele a trei alte comisii (IMCO, EMPL și ECON) arată că
propunerea a avut un ecou foarte larg, dar și foarte divers în cadrul Parlamentului.

Dat fiind faptul că negocierile în cadrul Consiliului au fost dificile și lente, mai multe
delegații sprijinind abordarea Comisiei, altele preferând o soluție voluntară, iar altele
pretinzând încălcarea principiilor subsidiarității și proporționalității, Parlamentul a decis în
cele din urmă să încheie prima lectură fără acord. Poziția sa în primă lectură, astfel cum a
fost adoptată în ședință plenară la 20 noiembrie 2013112, confirmă și clarifică principalele
elemente ale abordării Comisei (și anume, introducerea unei cerințe procedurale, mai
degrabă decât a unui contingent cantitativ fix). În ceea ce privește domeniul de aplicare al
directivei, IMM-urile rămân excluse, dar statele membre sunt invitate să pună în aplicare
politici de sprijinire și stimulare a acestora în mod semnificativ, pentru a îmbunătăți
echilibrul de gen la toate nivelurile de conducere și în consiliile de administrație ale
societăților. Tot în acest sens, a fost aprobată în ședință plenară propunerea celor două
raportoare de eliminare a posibilității ca statele membre să deroge de la prevederile directivei
societățile în care membrii genului subreprezentat reprezintă mai puțin de 10% din forța de
muncă. Dispoziția privind sancțiunile este consolidată de propunerea vizând sancțiuni
obligatorii, mai degrabă decât indicative, așa cum propusese Comisia și de adăugarea
excluderii de la procedurile publice de ofertare, precum și a excluderii parțiale de la primirea
de finanțare din fondurile structurale europene.

Ultima ocazie cu care Consiliul a evaluat progresele realizate a fost la sfârșitul Președinției
lituaniene113, subliniind că „au fost depuse eforturi semnificative, dar vor fi necesare lucrări
și o reflecție politică suplimentare până când se va putea ajunge la un compromis”; discuțiile
la nivelul Consiliului vor continua acum în cursul celei de a 8-a legislaturi. În funcție de
progresele realizate în cadrul Consiliului, precum și de pozițiile adoptate în final, va căpăta
contur posibilitatea unui acord (timpuriu) în a doua lectură.

112 Raport al Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, A7-
340/2013, Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2013 referitoare la propunerea de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (P7_TA(2013)0488).
113 Documentul 16437/13 al Consiliului din 22 noiembrie 2013.
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3.6. Alte inițiative în domeniul dreptului societar

Reexaminarea aplicării Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare
Comisia a evaluat raportul Comisiei referitor la reexaminarea aplicării Directivei
2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare și a răspuns cu un raport din proprie
inițiativă referitor la aplicarea Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de
cumpărare114 (raportor: Klaus-Heiner Lehne).

Concluzia raportului este că, dat fiind faptul că activitățile de preluare au înregistrat un declin
considerabil ca urmare a crizei financiare, evaluarea oportunității și amplorii măsurilor de
armonizare suplimentare care ar trebui introduse cu privire la ofertele publice de cumpărare
ar fi distorsionată și comisia a solicitat Comisiei să monitorizeze în continuare îndeaproape
evoluțiile de pe piața activităților de preluare și să întocmească o nouă evaluare a aplicării
directivei în momentul în care activitățile de preluare revin la un volum mai apropiat de
normal.

Natura juridică a societăților comerciale europene

Ca parte a competențelor sale în domeniul dreptului societar, comisia a promovat în mod
deosebit de activ formele societăților comerciale europene.

De exemplu, a contribuit la lucrările aflate în desfășurare privind statutul unei fundații
europene. Propunerea Comisiei privind statutul unei fundații europene115, vizând crearea
unei forme juridice europene unice pentru fundațiile de interes public care ar fi în esență
aceeași în toate statele membre și ar exista în paralel cu fundațiile naționale, necesită
unanimitate în Consiliu în conformitate cu temeiul juridic relevant, articolul 352 TFUE, fiind
necesară obținerea aprobării Parlamentului. Propunerea cuprinde, de asemenea, dispoziții
privind aplicarea automată a egalității de tratament din punct de vedere fiscal fundațiilor
europene.

Pentru a beneficia de cel mai bun impact asupra negocierilor în cadrul Consiliului, Comisia
pentru afaceri juridice a decis să utilizeze posibilitatea de a elabora un raport interimar în
conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul de procedură (raportoare: Evelyn
Regner), prin care să prezinte principalele puncte pe care dorește să le regăsească într-un text
final al Consiliului, astfel încât să își poată da aprobarea. În rezoluția adoptată în ședință
plenară la 2 iulie 2013116, Parlamentul a salutat propunerea Comisiei ca pe un „pas important
înspre facilitarea condițiilor în care fundațiile pot susține obiective de interes public în
întreaga UE” și a încurajat Consiliul să realizeze progrese rapide în acest dosar. În detaliu,
Parlamentul a considerat că o parte din terminologia și definițiile cuprinse în propunerea
Comisiei necesită clarificări și că unele completări și adaptări au apărut necesare pentru a
crește fiabilitatea și credibilitatea unei fundații europene. Protecția și reprezentarea
creditorilor și angajaților au fost, de asemenea, considerate importante. Dat fiind faptul că
propunerea Comisiei privind aplicarea automată a egalității de tratament din punct de vedere
fiscal fundațiilor europene în întreaga Europă a întâmpinat reticență în rândul statelor
membre, Parlamentul a considerat că nu ar trebui respinse posibile scenarii alternative și a
propus limitarea propunerii la un simplu instrument de drept civil, consolidând, în același
timp, o serie de elemente centrale aferente conceptului de interes public, pentru a facilita
recunoașterea echivalenței în cadrul statelor membre. Împreună cu aceste considerații de

114 Raport al comisiei A7-0089/2013; Rezoluția Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la aplicarea
Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare (2012/2262(INI))
115 COM(2012)0035.
116 Rezoluția Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului
privind statutul unei fundații europene (FE) (A7-0223/2013; P7_TA(2013)0293).
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ordin general, Parlamentul a prezentat o serie de sugestii concrete referitoare la modalitățile
de modificare a propunerii Comisiei.

După ce COREPER a fost de acord, în noiembrie 2013, să elimine dispozițiile fiscale din
propunere, negocierile în cadrul Consiliului sunt încă în curs de desfășurare. În ceea ce
privește Parlamentul, următoarea etapă procedurală va fi acum aceea de a încerca să se
obțină acordul acestuia după ce s-a ajuns la unanimitatea necesară în cadrul Consiliului.

În ceea ce privește formele juridice ale societăților comerciale europene, Comisia pentru
afaceri juridice a utilizat în continuare dreptul Parlamentului de a solicita o propunere
legislativă (articolul 225 TFUE) pentru a cere Comisiei să prezinte un statut al societății
mutuale europene (raportor: Luigi Berlinguer). De la retragerea primei propuneri a Comisiei
de regulament în acest domeniu (1991/0390(COD)), Parlamentul a îndemnat în repetate
rânduri Comisia Europeană să prezinte o nouă propunere. Pe fondul unei serii de comunicări
ale Comisiei117 care au susținut cauza societăților mutuale, Comisia pentru afaceri juridice și-
a propus acum să-și reitereze solicitarea privind o propunere legislativă și să recomande
elementele centrale ale unei astfel de legislații. În acest context, s-ar putea inspira dintr-un
studiu cuprinzător comandat de Comisia EMPL (care a participat acum la lucrări în calitate
de comisie asociată). Rezoluția adoptată în ședință plenară la 14 martie 2013118, deși a
recunoscut diversitatea sectorului în Europa, a subliniat importanța societăților mutuale
pentru economia socială și avantajele utilizării transfrontaliere a acestei forme specifice de
societate. Parlamentul a reamintit faptul că a solicitat, cu diferite ocazii, un statut al societății
mutuale europene și a îndemnat Comisia să prezinte de urgență „în temeiul articolului 352
sau al articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, una sau mai multe
propuneri care să permită societăților mutuale să își desfășoare activitatea la nivel european
și transfrontalier”.

Inițiativa Parlamentului a coincis cu activități ale Comisiei în acest domeniu aflate în
desfășurare: un studiu publicat în octombrie 2012 a ajuns la concluzia că adoptarea unui
statut nu constituie singura soluție la chestiunea societăților mutuale, dar a identificat alte
probleme, cum ar fi restricții la nivel național, absența unei legislații relevante în anumite
state membre, precum și lipsa de conștientizare. Pe baza rezultatelor unei consultări publice
efectuate în primăvara anului 2013, Comisia și-a continuat activitatea internă pregătitoare în
vederea prezentării unei propuneri. Astfel, se poate afirma cu certitudine că raportul de
inițiativă legislativă al Parlamentului a încurajat activitatea Comisiei în acest domeniu.

În ceea ce privește societatea privată europeană, Comisia a anunțat, în cadrul exercițiului
REFIT de la sfârșitul anului 2013119, că își va retrage propunerea. În ciuda unui sprijin
puternic din partea Parlamentului, precum și din partea comunității de afaceri, nu a fost
posibil să se ajungă la sprijinul unanim necesar în cadrul Consiliului. Comisia a prezentat
ulterior în aprilie 2014 o propunere de directivă privind societățile comerciale cu răspundere

117 Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii
pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206), p. 15;
Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 intitulată „Inițiativa privind antreprenoriatul social – Crearea unui
climat favorabil pentru întreprinderile sociale, principalele părți interesate de economia socială și de inovare”
(COM(2011)0682), p. 10.
118 Raportul Comisiei pentru afaceri juridice A7-0018/2013, Rezoluția Parlamentului European din 14 martie
2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind statutul societăților mutuale europene (P7_TA-
PROV(2013)0094).
119 Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 2013 privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT):
rezultate și etape ulterioare (COM(2013)0685.
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limitată cu asociat unic120. Intenția este de a aborda aceleași probleme care au fost vizate de
propunerea privind un statut al societății private europene, în special dificultățile (sarcini,
costuri administrative) întâmpinate de IMM-uri în ceea ce privește desfășurarea activității în
afara țării de origine și înființarea de filiale. Întrucât propunerea a fost prezentată după ultima
reuniune din timpul celei de a 7-a legislaturi, Comisia pentru afaceri juridice va trebui să
înceapă lucrările asupra acestui dosar în următoarea legislatură.

4. Dreptul proprietății intelectuale

Potrivit lui Michel Barnier, comisarul european pentru piața internă și
servicii, „proprietatea intelectuală constituie coloana vertebrală a unei
economii europene competitive, creând locuri de muncă și oferind
produse și servicii inovatoare consumatorilor și întreprinderilor”.
Aceasta le permite inventatorilor, compozitorilor, artiștilor și
designerilor să fie recompensați pentru activitățile lor și le oferă un
stimulent pentru a inova și crea. Cu toate acestea, societatea
informațională, cu toate facilitățile oferite de internet, a complicat
situația și a scos la lumină lacune și deficiențe în actualul sistem de protecție a proprietății
intelectuale, evidențiind dilemele cu care se confruntă societatea într-o lume în care ritmul
progresului tehnologic amenință cu obsolescența orice legislație nouă înainte ca aceasta să
fie aplicată. Caracteristic este, de asemenea, echilibrul fragil între acordarea unui monopol
virtual deținătorului de drepturi și nevoile societății în ansamblu.

Tratatul de la Lisabona a introdus un nou temei juridic pentru drepturile de proprietate
intelectuală, articolul 118 TFUE. Se consideră că acesta ar putea servi în viitor drept temei
juridic pentru crearea unor alte titluri europene de proprietate intelectuală, cum ar fi un drept
uniform de autor pentru UE. Cu toate acestea, temeiul juridic cel mai obișnuit pentru actele
legislative privind drepturile de proprietate intelectuală îl constituie articolul 114 din TFUE,
care reprezintă temeiul juridic general pentru apropierea legislației pentru instituirea și
funcționarea pieței interne, dar alte temeiuri juridice, cum ar fi cele privind libertatea de
stabilire și libertatea de a presta servicii sunt, de asemenea, utilizate.

În cursul celei de a șaptea legislaturi, Comisia a fost extrem de activă în ceea ce privește
prezentarea de noi propuneri în acest domeniu. Comisia a analizat propuneri legislative
legate de: (i) proprietatea industrială, în special mărcile comerciale și brevetele, (ii)
drepturile de autor și (iii) măsuri vizând aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Comisia pentru afaceri juridice a organizat mai multe audieri publice (de exemplu, la 10
noiembrie 2009 pe tema: „Abordarea operelor orfane și îmbunătățirea accesului persoanelor
cu deficiențe de vedere la opere”; la 23 martie 2010 pe tema: „Transpunerea cărților în
format digital și drepturile de autor își fac concurență?”, organizată împreună cu Comisia
pentru cultură și educație; la 11 octombrie 2011 pe tema: „Pragul protecției prin brevet unitar
în Europa”; la 18 martie 2013 pe tema: „Gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a
drepturilor conexe: spre o soluție viabilă”; la 8 iulie 2013 pe tema: „Pachetul de acte
legislative referitoare la mărcile comerciale”; la 9 iulie 2013 pe tema: „Aspecte juridice
privind software-urile cu sursă deschisă”; la 17 septembrie 2013 pe tema: „Taxele pentru
copierea privată” și la 5 noiembrie 2013 pe tema: „Punerea în aplicare a pachetului privind
brevetul unitar: situația actuală”).

120 Propunerea Comisiei din 9 aprilie 2014 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (COM(2014)0212.
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Comisia pentru afaceri juridice a avut, de asemenea, schimburi de opinii desfășurate în bună
și cuvenită formă cu comisarul responsabil, Michel Barnier, cu fostul comisar António
Vitorino, care și-a prezentat Recomandările în urma procesului de mediere cu privire la
redevențele pentru copiile private și reprografie și cu președintele Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), António Campinos.

În ceea ce privește drepturile de autor, trebuie menționat grupul de lucru privind drepturile de
autor, care a fost deja înființat în cursul celei de-a șasea legislaturi, dar și-a continuat
activitatea cu noi deputați ca membri în cursul celei de-a șaptea legislaturi.

4.1. Proprietatea industrială
Brevetele

Un brevet reprezintă un titlu juridic care poate fi acordat pentru orice invenție cu caracter
tehnic, cu condiția să fie nouă, să fie rezultatul unei activități inventive și să fie susceptibilă
de aplicare industrială. Brevetul conferă proprietarului dreptul de a împiedica producerea,
utilizarea sau comercializarea fără autorizație de către terți a unor astfel de invenții.

Astăzi, aceste invenții pot fi protejate în Europa fie prin intermediul brevetelor naționale,
acordate de către autoritățile naționale competente, fie prin intermediul brevetelor europene,
acordate în mod centralizat de către Oficiul European de Brevete (OEB). Aceste brevete sunt
reglementate de Convenția brevetului european (CBE) din 1973, un acord
interguvernamental încheiat între 38 de state europene, inclusiv toate cele 28 de state
membre ale UE, dar nu de UE însăși. Convenția brevetului european a instituit o procedură
centralizată pentru acordarea brevetelor europene, care operează pe baza aplicării unui singur
brevet, prelucrarea având loc într-una dintre cele trei limbi oficiale ale OEB, o organizație
care nu ține de UE, și anume limbile engleză, franceză sau germană. Cu toate acestea, un
brevet emis de OEB trebuie validat în toate țările care solicită protecția. Procedura de
validare presupune costuri ridicate, în special pentru serviciile de traducere, ceea ce face ca
protecția brevetelor în UE să fie de treisprezece ori mai scumpă decât în SUA.

Eforturile vizând crearea unui brevet comun aplicabil în toate țările europene au demarat în
anii 1960, dar nu au avut până acum succes din mai multe motive, în special legate de
regimul lingvistic aplicabil și de sistemul de soluționare a litigiilor privind brevetele.

În 2000, Comisia Europeană a propus prin intermediul unui regulament crearea unui brevet
comunitar. Scopul a fost acela de a crea un titlu de brevet unic aplicabil în toate statele
membre. În 2003, statele membre au convenit o abordare politică comună, dar nu au reușit să
ajungă la un acord final, în special cu privire la detaliile referitoare la regimul de traduceri. În
urma unei consultări pe scară largă ce a avut loc în 2006, Comisia a elaborat o comunicare în
aprilie 2007121, care a confirmat angajamentul față de brevetul comunitar și a relansat
negocierile în statele membre.

Cu ocazia celei de a 2982-a reuniuni a Consiliului Competitivitate (piață internă, industrie și
cercetare), care a avut loc la 4 decembrie 2009, statele membre au adoptat în unanimitate un
document intitulat Concluzii privind „Un sistem îmbunătățit de brevetare în Europa”, care a
inclus principalele trăsături ale brevetului UE, cu excepția dispozițiilor referitoare la
traducere. Acestea au susținut necesitatea unui nou regulament pentru a acoperi acest aspect.
Ulterior, Comisia a propus, în iulie 2010, un regulament privind dispozițiile referitoare la
traducere pentru UE. Cu toate acestea, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Președinția
belgiană, Consiliul nu a putut ajunge la un acord în unanimitate privind dispozițiile

121 Comunicarea Comisiei din 3 aprilie 2007 către Parlamentul European și Consiliu - Îmbunătățirea sistemului
de brevetare în Europa COM(2007)0165.
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referitoare la traducere aplicabile. În decembrie 2010, Consiliul Competitivitate a confirmat
faptul că acestea constituiau dificultăți insurmontabile, care făceau imposibilă instituirea unui
astfel de regim într-un termen rezonabil prin aplicarea dispozițiilor relevante din tratate.

La 10 martie 2011, după primirea aprobării Parlamentului122 (Raportor: Klaus-Heiner Lehne,
PPE, DE), Consiliul a autorizat cooperarea consolidată în domeniul creării unei protecții prin
brevet unitar. Solicitarea inițială a fost efectuată de douăsprezece state membre (Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovenia,
Suedia și Regatul Unit), urmate de alte treisprezece state membre care au solicitat să se
alăture cooperării înainte de adoptarea deciziei Consiliului (Belgia, Austria, Irlanda,
Portugalia, Malta, Bulgaria, România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Letonia, Grecia și
Cipru). În total, 25 de state membre s-au alăturat cooperării consolidate123. Italia și Spania au
decis să nu se alăture.

La 13 aprilie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament de implementare a
cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar124. Propunerea a
fost însoțită de o propunere de regulament de implementare a cooperării consolidate în
domeniul creării unei protecții prin brevet unitar în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în
materie de traducere125.

Pentru a realiza protecția prin brevet unitar și a permite implementarea deplină și cu succes a
cooperării consolidate este necesară existența protecției juridice în cadrul litigiilor având ca
obiect brevetele în Europa. Comisia JURI a decis să redacteze un raport din proprie inițiativă
privind sistemul jurisdicțional pentru litigiile în materie de brevete126. În același timp, statele
membre care participă la cooperarea consolidată au purtat negocieri în vederea unui acord
internațional având ca obiectiv instituirea acestui sistem jurisdicțional.

Cele două propuneri și proiectul de acord au constituit așa-numitul „pachet privind
brevetele” negociat între Parlament și Consiliu, avându-i ca raportori pe Bernhard Rapkay
(S&D, DE) pentru regulamentul principal, Raffaele Baldassarre (PPE, IT) pentru
regulamentul privind dispozițiile referitoare la traducere și Klaus-Heiner Lehne (PPE, DE)
responsabil pentru raportul din proprie inițiativă privind sistemul jurisdicțional pentru
litigiile în materie de brevete.

La 2 decembrie 2011 s-a ajuns la un prim acord între Consiliu și Parlament cu privire la cele
două regulamente care constituie pachetul privind brevetele. Cu toate acestea, din cauza
prelungirii negocierilor dintre statele membre privind sediul Instanței Unice în materie de
Brevete și a deciziei adoptate de șefii de stat sau de guvern127 vizând eliminarea articolelor 6-
8 din regulamentul privind protecția prin brevet unitar, care a anulat acordul inițial convenit
cu Parlamentul, abia în decembrie 2012 s-a ajuns la un acord final între Parlament și Consiliu
cu privire la pachetul privind brevetele și acesta a fost adoptat.

122 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2011 referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar
(2010/0384(NLE))
123 Dat fiind faptul că Croația a aderat la UE la 1 iulie 2013, îi este deschisă participarea la cooperarea
consolidată.
124 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de implementare a unei cooperări
consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet COM(2011)0215.
125 Propunere de regulament al Consiliului de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei
protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere COM(2011)0216.
126 (2011/2176 (INI)).
127 Concluziile Consiliului European din 29 iunie 2012.
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Potrivit regulamentului, se depune la OEB o cerere de brevet european, conform actualei
proceduri. După acordarea brevetului, efectul unitar poate fi înregistrat în Registrul european
de brevete și intră în vigoare în toate statele membre participante.

Regulamentul privind dispozițiile referitoare la traducere stipulează că solicitanții pot depune
cererea de brevet în orice limbă, care este apoi tradusă într-una dintre limbile oficiale ale
OEB (EN, FR și DE). Costurile aferente traducerii sunt acoperite până la un prag pentru
IMM-uri, persoane fizice, organizații non-profit, universități și organizațiile de cercetare
publice care își au reședința în UE și depun cererea în altă limbă a UE. Solicitantul trebuie să
traducă în celelalte două limbi revendicarea de brevet, care definește domeniul de aplicare al
invenției. Nu mai este necesară traducerea în vreuna dintre celelalte limbi ale celor 25 de
state membre participante.

Ambele regulamente au intrat în vigoare la începutul lui 2013, data punerii în aplicare fiind
stabilită la 1 ianuarie 2014 sau la data intrării în vigoare a Acordului privind Curtea Unică în
materie de brevete („Acordul UPC”), în funcție de care dintre acestea a fost ultima.

Acordul UPC prevede o jurisdicție centralizată în materie de brevete a statelor membre
participante. UPC va avea competență exclusivă în special cu privire la procedurile civile
legate de contrafacerea și valabilitatea atât a brevetelor europene clasice, cât și a brevetelor
europene cu efect unitar. Va avea, de asemenea, competență cu privire la certificatele
suplimentare de protecție eliberate pentru un produs protejat de un brevet european cu sau
fără efect unitar.

UPC va cuprinde un Tribunal de Primă Instanță, o Curte de Apel și o grefă. Tribunalul de
Primă Instanță va cuprinde divizii locale și regionale, precum și o divizie centrală. Sediul
Curții de Apel va fi în Luxemburg, iar sediul diviziei centrale a Tribunalului de Primă
Instanță va fi în Paris. Secțiunile specializate ale diviziei centrale își vor avea sediul în
Londra și München. Toate noile camere jurisdicționale vor avea o componență
multinațională. În plus, ele vor fi compuse din judecători calificați din punct de vedere
juridic și, după caz, vor include, de asemenea, judecători calificați din punct de vedere
tehnic. Toți judecătorii trebuie să asigure cele mai înalte standarde de competență și să aibă
experiență dovedită în domeniul litigiilor în materie de brevete.

Acordul UPC va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni ulterioare celei de-a 13-a
depuneri a instrumentului de ratificare, cu condiția ca printre statele membre contractante
care își vor fi depus instrumentele de ratificare sau aderare să se numere Regatul Unit, Franța
și Germania. Până în acest moment, doar Austria și Franța au încheiat procesul de ratificare.

Între timp, la 22 martie 2013 Spania a decis să conteste la Curtea de Justiție regulamentele,
introducând două acțiuni împotriva Parlamentului și a Consiliului128.

Mărcile
Actualul cadru juridic al UE în materie de mărci cuprinde Directiva privind mărcile129, care
armonizează legislațiile naționale și Regulamentul privind mărcile130, care instituie un sistem
de sine stătător pentru înregistrarea de drepturi unitare care au efecte echivalente pe întreg
teritoriul UE. În acest context, a fost înființat Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței
Interne (OAPI), responsabil de înregistrarea și administrarea mărcilor comunitare.

128 Regatul Spaniei/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (Cauza C-146/13), Regatul
Spaniei/Consiliul Uniunii Europene (Cauza C-147/13).
129 Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, codificată prin Directiva 2008/95/CE
130 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, codificat prin
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
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Astăzi, întreprinderile pot solicita fie o marcă comunitară, fie o marcă națională. Unii
utilizatori fie nu au nevoie de o marcă comunitară la nivelul UE, fie nu o pot obține, deoarece
marca a fost înregistrată în alt stat membru. Este posibil și ca taxele OAPI să descurajeze în
special IMM-urile de la solicitarea mărcilor comunitare.

Atât directiva, cât și regulamentul au fost interpretate în mod periodic de către Curtea de
Justiție. Unele dintre hotărârile acesteia - în special cauza L'Oréal131 - au întâmpinat critici
din partea reprezentanților mediului academic, care consideră că îngrădesc libertatea de
exprimare, atât cea necomercială (de exemplu, parodierea sau criticarea unei mărci), cât și
cea comercială (de exemplu, utilizarea comparațiilor în comercializare). Alții au argumentat
că jurisprudența Curții de Justiție reorientează în mod efectiv legislația în domeniul mărcilor
de la garantarea autenticității produselor către protejarea mărcilor și a lanțurilor de
comercializare.

La 27 martie 2013, Comisia a prezentat îndelung-așteptata reformă a pachetului privind
mărcile, care constă în două propuneri legislative (revizuirea propusă a Regulamentului
privind marca comunitară132 și reformarea Directivei privind marca comunitară133) și o
propunere de act de punere în aplicare vizând revizuirea Regulamentului privind taxele care
trebuie plătite OAPI134.

Principalul obiectiv al pachetului l-a constituit implementarea unei modernizări precis
orientate a sistemelor de înregistrare pe întreg teritoriul UE, astfel încât protecția mărcilor să
fie mai ieftină, mai rapidă, mai fiabilă și mai predictibilă. Pentru a realiza acest lucru,
sugestiile Comisiei au inclus introducerea principiului „câte o clasă pentru fiecare taxă”, care
s-ar aplica atât la nivel european, cât și la nivel național, consolidând cooperarea între OAPI
și oficiile naționale pentru mărci, precum și armonizarea în continuare a procedurilor
naționale.

O nouă reglementare ar avea drept obiectiv prevenirea situației în care consumatorii cumpără
bunuri (de exemplu, online) din afara UE care poartă o marcă fără consimțământul titularului
mărcii. O altă reglementare ar permite titularilor de mărci să împiedice importul în UE al
unor bunuri care poartă marca lor fără consimțământul acestora, chiar dacă acestea se află
doar în tranzit către o țară terță. Denumirile ar urma, de asemenea, să fie actualizate, de la
„marcă comunitară” la „marcă europeană” și de la OAPI la „Agenția UE pentru mărci,
desene și modele industriale” (TDA).

În ianuarie 2014, Comisia pentru afaceri juridice (raportoare: Cecilia Wikström, ALDE,
Suedia) a adoptat două rapoarte privind pachetul. Au fost analizate aspecte legate de
libertatea de exprimare și concurență: raportul ar permite în mod explicit utilizarea unei
mărci de către terți în scop de parodie, exprimare artistică, critică sau comentariu.
Întreprinderile care oferă produse alternative, precum și revânzătorii de bunuri originale ar
putea utiliza mărcile unor terți. Normele care permit titularilor de mărci să împiedice
importurile ar fi echilibrate de interesele consumatorilor, astfel încât importurile private
efectuate de către aceștia din urmă nu ar putea fi împiedicate decât dacă bunurile sunt de fapt
contrafăcute. În mod similar, normele privind bunurile aflate în tranzit ar urma să fie
modificate, pentru a permite produselor care poartă o marcă să pătrundă în UE fără

131 Hotărârea din 12 iulie 2011, L’Oréal și alții, C‑324/09, Rec.-2011.
132 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară  COM(2013)0161
133 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre
cu privire la mărci (reformare) COM(2013)0162.
134 Regulamentul (CE) nr. 2869/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie plătite
Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).
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consimțământul titularului dacă marca nu este înregistrată în țara de destinație finală. În ceea
ce privește terminologia, raportul optează pentru „marcă a Uniunii Europene” și „Agenția
Uniunii Europene pentru drepturile de proprietate intelectuală” (IPA). În sfârșit, normele
privind taxele aferente IPA ar urma să fie introduse în regulamentul privind mărcile, Comisia
nemaiputându-le, prin urmare, modifica prin intermediul unor acte de punere în aplicare.
Surplusul bugetar al IPA nu ar reveni la bugetele UE sau ale statelor membre, ci ar fi
reinvestit în Agenție.

Ambele rapoarte au fost adoptate în ședință plenară cu o largă majoritate135136. Cu toate
acestea, ca urmare a unor amendamente depuse de un grup politic, importul bunurilor aflate
în tranzit pot fi în continuare împiedicate de titularul mărcii fără a aduce atingere unui tranzit
neperturbat al medicamentelor generice.

Consiliul nu a adoptat încă o abordare comună în ceea ce privește pachetul privind mărcile.
Prin urmare, în viitoarea legislatură Parlamentul va trebui să negocieze și să ajungă la un
posibil acord final.

4.2. Drepturile de autor

Grupul de lucru în domeniul drepturilor de autor

Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, cu ocazia reuniunii sale din
5-6 octombrie 2009, să instituie un Grup de lucru în domeniul
drepturilor de autor compus din membri ai comisiei, cu participarea
unor membri ai Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei
pentru cultură și educație. Grupul de lucru a fost coordonat de
Marielle Gallo (JURI, PPE, FR)137. Acesta a reprezentat continuarea
unui organism similar instituit de către Comisia pentru afaceri juridice în legislatura
precedentă.

Scopul Grupului de lucru în domeniul drepturilor de autor a fost revizuirea politicilor în
domeniul drepturilor de autor în cadrul legislativ al UE pentru a examina provocările și
perspectivele cu care se vor confrunta în viitor drepturile de autor în Uniunea Europeană - în
special legat de progresele tehnologice și societatea informațională.

Grupul de lucru a elaborat trei documente de lucru care au fost prezentate Comisiei pentru
afaceri juridice în cadrul unor reuniuni: primul pe tema „Drepturile de autor și digitizarea
cărților”, al doilea pe tema „Drepturi de autor în sectorul muzical și audiovizual” și al treilea
pe tema „Teritorialitatea drepturilor de autor, gestiunea colectivă și remunerația”.

135 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament
al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din
26 februarie 2009 privind marca comunitară (2013/0088(COD))
136 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
(reformare) (2013/0089(COD))
137 Din Grupul de lucru au făcut parte următorii deputați: Marielle Gallo (JURI, PPE), Luigi Berlinguer (JURI,
S&D), Cecilia Wikström (JURI, ALDE), Eva Lichtenberger (JURI, VERT), Francesco Enrico Speroni (JURI,
EFDD), Jiří Maštálka (JURI, GUE), Sajjad Karim (JURI, ECR), Catherine Trautmann (ITRE, S&D), Pablo
Arias Echeverria (IMCO, PPE) și Morten Løkkegaard (CULT, ALDE).
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Dreptul de suită138

Ca răspuns la Raportul Comisiei privind punerea în aplicare și efectele directivei privind
dreptul de suită (2001/84/CE)139, publicat la 14 decembrie 2011, Comisia pentru afaceri
juridice a hotărât să redacteze un raport din proprie inițiativă privind punerea în aplicare
(Raportoare: Marielle Gallo, PPE; FR).

Raportul reflectă opinia Parlamentului cu privire la diferitele chestiuni acoperite în acest
raport.

Parlamentul a recunoscut faptul că dreptul de suită nu reprezintă decât o parte foarte mică
(0,03 %) din piața de artă, deși a considerat că aceasta este o piață importantă, din partea
căreia artiștii și moștenitorii lor trebuie să beneficieze de o remunerare echitabilă. A
constatat, de asemenea, că studiile și statisticile referitoare la piața operelor de artă nu
sugerează că dreptul de suită are un impact negativ asupra localizării pieței operelor de artă și
nici asupra nivelului cifrelor de afaceri.

Parlamentul a considerat drept prematură reevaluarea directivei în 2014 și a încurajat
Comisia să efectueze acest lucru în 2015, la patru ani după evaluarea din decembrie 2011.
Următorul raport de evaluare ar trebui să reexamineze pertinența ratelor aplicabile, pragurile
aferente și pertinența categoriilor de beneficiari ai directivei.

Parlamentul a salutat inițiativele întreprinse de unele țări terțe (China, SUA) în direcția
instituirii dreptului de suită și a invitat Comisia să depună în continuare eforturi în forurile
multilaterale pentru a consolida poziția pieței europene de artă la nivel mondial.

Parlamentul a fost de acord că Comisia ar trebui să colaboreze îndeaproape cu părțile
interesate pentru a consolida poziția pieței europene de artă și a propus abordarea anumitor
chestiuni precum „efectul de cascadă” și dificultățile administrative cu care se confruntă
casele de licitații și comercianții de mici dimensiuni și specializați.

Operele orfane

O operă este considerată orfană dacă titularul de drepturi nu este identificat sau, chiar dacă
este identificat, nu poate fi găsit.

Digitizarea și diseminarea operelor orfane reprezintă o provocare culturală și economică
deosebită: în lipsa unui titular cunoscut al drepturilor, instituțiile culturale nu pot să obțină
autorizația necesară (de exemplu, o carte nu poate fi digitizată). Operele orfane reprezintă o
parte substanțială a colecțiilor din instituțiile culturale europene; de exemplu, British Library
estimează că 40% din colecțiile sale protejate prin drepturi de autor – în total 150 de
milioane de opere – sunt opere orfane.

Ca parte a Strategiei sale globale privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI), Comisia
a adoptat la 24 mai 2011 o propunere de instituire a unor norme comune privind digitizarea
și prezentarea online a așa-numitelor „opere orfane”140.

Obiectivul principal al propunerii Comisiei a fost acela de a crea un cadru juridic pentru a
asigura accesul online legal, transfrontalier, la operele orfane conținute în biblioteci sau
arhive digitale online operate de instituțiile specificate în propunere, atunci când aceste opere

138 Rezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 referitoare la raportul privind punerea în aplicare și
efectele directivei privind dreptul de suită (2001/84/CE) (2012/2038(INI))
139 COM(2011)0878 final.
140 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale
operelor orfane (COM(2011)0289)
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Lydia Geringer de Oedenberg S&D, PL, raportoare privind
operele orfane

orfane sunt utilizate, în principiu, pentru îndeplinirea misiunii de interes public a bibliotecilor
sau arhivelor.

Directiva care a rezultat în urma
negocierilor dintre Parlament
(raportor: Lydia Geringer de
Oedenberg, S&D, Polonia) și
Consiliu cuprinde norme privind
modalitățile de identificare a
operelor orfane. Potrivit acesteia, o
organizație culturală care dorește
să digitizeze și să facă disponibilă
o operă trebuie să efectueze o
căutare diligentă pentru a găsi
titularul de drepturi de autor. În
procesul de căutare, ar trebui să se
bazeze pe surse precum baze de date și registre. Un astfel de instrument din sectorul de
editare a cărților îl constituie ARROW, Registrul accesibil al informațiilor privind drepturile
și al operelor orfane. Se speră ca și alte sectoare să dezvolte baze de date centralizate similare
cu informații privind drepturile. Acest lucru ar simplifica și raționaliza în mare măsură
efectuarea unei căutări diligente fiabile.

În al doilea rând, directiva stipulează că, dacă în urma unei căutări diligente nu este
descoperită identitatea sau localizarea titularului de drepturi de autor, opera este recunoscută
drept operă orfană. Atunci, în baza recunoașterii reciproce, acest statut devine valid în
întreaga Uniune Europeană. Aceasta implică faptul că, odată ce o operă este recunoscută
drept operă orfană, este recunoscută ca atare în întreaga Uniune Europeană, iar organizațiile
o vor putea face disponibilă online în toate statele membre. Directiva prevede, de asemenea,
instituirea unui registru european unic ce cuprinde toate operele orfane recunoscute și care
urmează să fie creat și gestionat de OAPI.

În al treilea, rând, directiva stabilește posibilele utilizări ale operelor orfane. Organizațiile
beneficiare vor avea dreptul de a utiliza opere orfane pentru a realiza obiective legate de
misiunea lor de interes public. Ele vor putea realiza parteneriate public-privat cu operatori
comerciali și vor putea genera venituri din utilizarea operelor orfane pentru a-și acoperi
costurile de digitizare.

Directiva prevede, de asemenea, un mecanism care să permită unui titular de drepturi care a
fost identificat să își afirme dreptul de autor și, astfel, să înceteze statutul de operă orfană.

Directiva a fost criticată de mulți deputați, chiar de către cei care au votat în favoarea
acesteia, ca nefiind destul de ambițioasă. Riscul ca un titular de drepturi care a fost identificat
să poată beneficia de compensații combinat cu interzicerea beneficiilor comerciale pentru
instituțiile implicate ar putea face prea riscantă utilizarea operelor orfane de către biblioteci și
arhive.

Gestiunea colectivă a drepturilor

În temeiul unuia dintre principiile de bază ale drepturilor de autor, autorii de opere literare,
artistice, muzicale și alte opere originale, precum și titularii de drepturi conexe beneficiază
de drepturi exclusive de autorizare sau interzicere a utilizării operelor lor. Autorii și titularii
de drepturi conexe pot exercita aceste drepturi fie individual, fie colectiv. Atunci când
drepturile sunt exercitate individual, titularii de drepturi negociază direct cu utilizatorul
comercial al operei protejate. Atunci când drepturile sunt exercitate colectiv, titularii de
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drepturi autorizează un organism de gestiune colectivă să le protejeze interesele,
administrându-le drepturile în numele lor.

Exercitarea individuală a drepturilor de autor și a drepturilor conexe este complexă și poate fi
extrem de dificilă pentru anumite utilizări (de exemplu, interpretarea publică a operelor
muzicale). În plus, în multe cazuri apariția rapidă a noilor tehnologii a făcut nepractică
exercitarea individuală a drepturilor. Dificultățile de ordin practic inerente exercitării
individuale a drepturilor s-au aflat la originea dezvoltării societăților de gestiune colectivă.

Precum drepturile de autor înseși, gestionarea colectivă a drepturilor s-a bazat în mod
tradițional pe principiul teritorialității. Rezultă de aici că o societate de gestionare colectivă
gestionează, monitorizează, colectează și distribuie redevențe pentru o întreagă categorie de
titulari de drepturi pe baza legislației naționale de pe teritoriul său și în granițele teritoriului
respectiv. Majoritatea societăților de gestiune colectivă își întemeiază existența pe drepturile
acordate sau încredințate lor pe o bază națională, teritorială, protejate uneori printr-o licență
emisă de guvern.

În sectorul muzical, în special, societățile de gestionare colectivă acordă în general licențe
monoteritorial, dar pe bază de repertorii multiple. Într-adevăr, societățile de gestionare
colectivă obișnuiesc să încheie acorduri bilaterale cu societățile de gestionare colectivă din
alte țări, pentru a asigura reprezentarea reciprocă a repertoriilor lor. Conform acestor
acorduri, fiecare societate de gestionare colectivă are dreptul de a acorda licențe în țara în
care își are sediul nu numai pentru repertoriul membrilor săi, ci și pentru cel al societăților de
gestionare colectivă asociate. Prin urmare, utilizatorii comerciali pot obține din partea unei
singure societăți de gestionare colectivă o licență atât pentru repertoriul local, cât și pentru
cel internațional, în vederea întrebuințării pe teritoriul național în care societatea de
gestionare colectivă își are sediul.

Dată fiind natura teritorială a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, societățile de
gestionare colectivă beneficiază în general de un monopol de facto pe teritoriul național. Din
cauza faptului că monopolurile prezintă riscul de a fi implicate în practici abuzive, cum ar fi
taxele de licență exagerate, atât utilizatorii, cât și titularii de drepturi solicită în general mai
multă transparență în ceea ce privește tarifurile, alocarea costurilor și distribuirea veniturilor.

Până în acest moment, gestiunea colectivă a drepturilor nu a fost abordată decât în mod
marginal la nivelul UE. Deși directivele UE privind drepturile de autor și drepturile conexe
cuprind referiri la gestiunea colectivă a drepturilor, ele nu reglementează condițiile de
gestionare a drepturilor ca atare. Prin urmare, gestiunea colectivă a drepturilor a fost lăsată în
competența statelor membre. Cazurile de proastă gestionare a veniturilor provenite din
drepturi și plățile efectuate cu mare întârziere au demonstrat că este nevoie de îmbunătățirea
modului de funcționare a societăților de gestiune colectivă.

În iulie 2012, Comisia a propus141 o directivă care cuprinde dispoziții generale privind
gestiunea colectivă a drepturilor pentru toate sectoarele și dispoziții specifice pentru
acordarea de licențe multiteritoriale pentru muzica online.

În timp ce dezbaterile interne din cadrul Parlamentului și Consiliului au durat un an,
Președinția lituaniană și echipa de negociatori a Comisiei pentru afaceri juridice, condusă de
Marielle Gallo (PPE; Franța), au avut nevoie de mai puțin de șase luni pentru a ajunge la un
acord.

141Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor
de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale
pentru utilizări online pe piața internă COM(2012)0372
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Noua directivă introduce o serie de reforme ale actualului sistem de societăți de gestiune
colectivă. Directiva stabilește cerințele necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a
gestionării drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către societățile de gestiune
colectivă. Aceasta stabilește, de asemenea, cerințele privind acordarea de către societățile de
gestiune colectivă a licențelor multiteritoriale pentru drepturile de autor asupra operelor
muzicale pentru utilizare online. Impactul se extinde nu numai asupra activităților
societăților de gestiune colectivă față de titularii de drepturi, ci și asupra conducerii și
supravegherii acestora.

Titularii de drepturi sunt îndrituiți să aleagă o societate de gestiune colectivă pentru o
anumită categorie de drepturi sau activități în afara teritoriului țării de cetățenie sau
reședință. Directiva cuprinde, de asemenea, o serie de dispoziții privind informațiile furnizate
titularului de drepturi de către societatea de gestiune colectivă și stabilește un termen maxim
de nouă luni după încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate redevențele
pentru plata redevențelor către titularul de drepturi.

În ceea ce privește acordarea de licențe multiteritoriale, directiva prevede mai întâi că o
societate de gestiune colectivă trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a putea acorda
astfel de licențe, inclusiv capacitatea de a identifica în mod corect modul de utilizare a
operelor. Apoi, prevede o serie de obligații în ceea ce privește raportarea și cerințele de
transparență. Societățile de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru
propriul repertoriu vor trebui să accepte o cerere din partea unei alte societăți de gestiune
colectivă vizând acordarea în aceleași condiții de licențe multiteritoriale pentru repertoriul
societății respective.

Directiva prevede, de asemenea, proceduri adecvate pentru soluționarea litigiilor între
societățile de gestiune colectivă și între utilizatorii serviciilor acestora. Statele membre
prevăd în legislația lor specifică privind soluționarea litigiilor că utilizatorii trebuie să depună
un tarif intermediar într-un cont de garanție până la luarea unei decizii definitive și
irevocabile, în raport cu tariful în litigiu, de către o instanță sau un organism de soluționare a
litigiilor.

Taxele pentru copierea privată142

Taxele pentru copierea privată reprezintă
„plăți aferente aparaturii de înregistrare și
suporturilor media de înregistrare neutilizate
din anumite state membre care au introdus
excepții prevăzute în lege pentru copierea
privată. Potrivit Econlaw (2007), în 2006, în
Uniunea Europeană, au fost colectate taxe
pentru copierea privată în valoare de 453 de
milioane de EUR pentru dispozitive și
suporturi digitale.”143 Prin urmare, taxele
pentru copierea privată constituie o sursă
importantă de venituri pentru titularii de
drepturi de autor. Acest subiect important și

142 Rezoluția Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată
(2013/2114(INI))
143 Comunicarea Comisiei din 24 mai 2011 intitulată „O piață unică pentru drepturile de proprietate intelectuală:
stimularea creativității și inovației pentru a oferi Europei creștere economică, locuri de muncă de înaltă calitate
și bunuri și servicii de primă clasă”, p. 12.

Vicepreședinta Françoise Castex, S&D, FR,
raportoare pentru raportul privind taxele pentru
copierea privată



Comisia pentru afaceri juridice

51

sensibil a fost îndelung dezbătut în cadrul Uniunii, statele membre au adoptat diferite soluții,
iar la nivel european au existat mai multe încercări de soluționare a acestei probleme.

La 24 mai 2011, Comisia a publicat o comunicare intitulată O piață unică pentru drepturile
de proprietate intelectuală: stimularea creativității și inovației pentru a oferi Europei
creștere economică, locuri de muncă de înaltă calitate și bunuri și servicii de primă clasă144.
Aceasta prevedea, ca element de creare a unui cadru cuprinzător pentru drepturile de autor pe
piața unică digitală, un proces de mediere la nivelul UE pentru taxele pentru copierea privată,
pregătind terenul pentru o acțiune legislativă cuprinzătoare la nivelul UE până în 2012. În
2012, tema taxelor pentru copierea privată a făcut într-adevăr obiectul unui proces de
mediere în sectorul industrial organizat de către Comisie și condus de fostul comisar António
Vitorino. Comisia, în Comunicarea sa din 18 decembrie 2012 privind conținutul în cadrul
pieței unice digitale145, a făcut cunoscut faptul că la începutul anului 2013 urmează să fie
prezentate de către mediator o serie de recomandări. La 31 ianuarie 2013, rezultatele
procesului de mediere au fost prezentate într-un document intitulat „Recomandări decurgând
din medierea privind redevențele pentru copierea privată și reprografie”. Așa cum preconiza
Comisia în comunicarea sa, aceste recomandări ar trebui să servească drept bază pentru
elaborarea unor concluzii cu privire la acțiunile subsecvente adecvate.

Subiectul taxelor pentru copierea privată este strâns legat de Directiva 2001/29/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor
aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională („Directiva
InfoSoc”), care dispune la articolul 5 alineatul (2) litera (b) că statele membre pot să prevadă
excepții și limitări de la dreptul de reproducere pentru reproduceri pe orice suport realizate
de către o persoană fizică pentru uz personal, cu condiția ca titularii de drepturi să primească
„compensații echitabile”. Comisia a indicat în comunicările sale din 2011 și 2012
posibilitatea unei revizuiri a acestei directive și a excepțiilor și limitărilor. În plus, subiectul
taxelor pentru copierea privată, în special în ceea ce privește stabilirea acestora și plățile în
cadrul tranzacțiilor transfrontaliere, s-a dovedit a fi unul dificil și a condus, în ultimii ani, la
un număr de cauze înaintate Curții de Justiție146.

În acest context, Comisia pentru afaceri juridice (raportoare: Françoise Castex, S&D,
Franța) a redactat un raport din proprie inițiativă care a fost îndelung dezbătut în cadrul
comisiei, dar a fost în cele din urmă adoptat fără amendamente în ședință plenară147.
Raportul a fost foarte controversat, deoarece a propus extinderea domeniului de aplicare a
taxelor pentru copierea privată, astfel încât să includă și serviciile de tip cloud.

Tratatul cu privire la excepțiile în materie de drepturi de autor pentru persoanele cu
deficiențe de vedere

Din 22 ianuarie 2011, în temeiul Deciziei 2010/48/CE a Consiliului148, Uniunea este obligată
să respecte Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, ale cărei
dispoziții au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

144 COM(2011)0287.
145 COM(2012)0789.
146 A se vedea Padawan/SGAE, C-457/08, Rec., 2010, p. I-10055, Stichting de Thuiskopie/Opus, C-462/09,
Rec., 2011, p. I-5331 și o serie de cauze noi pendinte (de exemplu, C-457/11, C-460/11 VG Wort/Kyocera Mita
et al., C-521/11 Austro Mechana/Amazon, C-314/12 Constantin Filmverleih/UPC Telekabel, C-463/12 Copydan
Bandkopi/Nokia, C-435/12 ACI Adam et al./Stichting de Thuiskopie).
147 Rezoluția Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată
(2013/2114(INI)).
148 Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană
a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).
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La 26 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii
Europene, un acord internațional în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale
(OMPI), pentru îmbunătățirea accesului la cărți al persoanelor cu dificultăți de citire a
materialelor imprimate.

Comisia pentru afaceri juridice (raportoare: Ewa Lichtenberger, VERT, Austria) a urmărit cu
mare atenție negocierile și l-a audiat de mai multe ori pe comisarul Michel Barnier. Comisia
a solicitat în mod specific Comisiei să acorde o atenție deosebită anumitor articole din
proiectul de tratat OMPI care ar putea obliga organizațiile pentru persoanele cu deficiențe de
vedere să efectueze verificări în alte țări decât cea în care își au sediul pentru a determina ce
cărți sunt disponibile în format accesibil pe piață și care ar putea împiedica aceste organizații
să trimită astfel de cărți direct către nevăzătorii din alte țări, impunându-le să recurgă la
distribuția la nivel internațional prin intermediul unor organizații doar pentru nevăzători.

Comisia pentru afaceri juridice a fost îngrijorată cu privire la faptul că aceste dispoziții
propuse ar putea îngreuna accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la cărți disponibile în
format accesibil și a solicitat negociatorilor să se concentreze asupra acestor aspecte.

Negocierile, care au ținut cont de îngrijorările Parlamentului, s-au încheiat cu succes în
cadrul Conferinței diplomatice desfășurate la Marrakesh în perioada 17-28 iunie 2013, iar
Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate
(„Tratatul de la Marrakesh”) a fost adoptat la 27 iunie 2013.

Tratatul de la Marrakesh stabilește un set de norme internaționale care garantează existența,
la nivel național, a unor excepții sau limitări ale drepturilor de autor în folosul persoanelor
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și
permit schimburile transfrontaliere de exemplare în format accesibil ale operelor publicate
care au fost realizate în temeiul unor excepții sau limitări ale drepturilor de autor. Tratatul
este deschis semnării de către orice parte care îndeplinește condițiile pentru a deveni parte la
tratat, pentru o perioadă de un an de la data adoptării sale.

La 20 decembrie 2013, Comisia a prezentat o propunere149 spre semnare Consiliului. La 14
aprilie 2014, Consiliul a adoptat o decizie privind semnarea. UE a semnat la 30 aprilie 2014.

În prezent, Comisia pregătește o propunere de decizie privind încheierea tratatului, ținând
cont de faptul că respectarea Tratatului de la Marrakesh va necesita anumite modificări ale
acquis-ului. Propunerea se va întemeia pe articolele 114 și 207 din TFUE, coroborate cu
articolul 218 alineatul (5), ceea ce înseamnă că va fi un acord mixt, ce urmează a fi ratificat
de către UE și toate statele membre.

Încheierea tratatului va necesita aprobarea Parlamentului în viitoarea legislatură.

Tratatul privind interpretările și execuțiile audiovizuale

Tratatul privind interpretările și execuțiile audiovizuale a fost adoptat de Conferința
diplomatică privind protejarea interpretărilor și execuțiilor audiovizuale, care a avut loc la
Beijing în perioada 20-26 iunie 2012 („Tratatul de la Beijing”). Tratatul abordează drepturile
de proprietate intelectuală ale artiștilor interpreți sau executanți în cadrul interpretărilor și
execuțiilor audiovizuale.

149 Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la
Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere
sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate COM(2013)0926 .
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El acordă artiștilor interpreți sau executanți patru tipuri de drepturi economice pentru
interpretările și execuțiile din cadrul fixărilor audiovizuale, cum ar fi filmele: dreptul de
reproducere; dreptul de distribuire; dreptul de închiriere; și dreptul de punere la dispoziția
publicului. În ceea ce privește interpretările sau execuțiile nefixate (în direct), tratatul acordă
interpreților sau executanților trei tipuri de drepturi economice: dreptul de radiodifuzare (cu
excepția cazurilor de redifuzare); dreptul de comunicare către public (cu excepția cazului în
care interpretarea sau execuția este o interpretare sau o execuție radiodifuzată); și dreptul de
fixare.

Tratatul acordă, de asemenea, artiștilor interpreți sau executanți drepturi morale, și anume
dreptul de a solicita să fie identificat ca atare (cu excepția cazului în care modul de utilizare a
interpretării sau execuției ar impune omiterea acestei mențiuni); și dreptul de a se opune
oricărei deformări, trunchieri sau altei modificări a interpretărilor sau execuțiilor sale care ar
aduce prejudicii reputației sale, ținând seama în mod corespunzător de natura fixărilor
audiovizuale.

La 4 martie 2013, Comisia a solicitat autorizație din partea Consiliului pentru a semna
Tratatul de la Beijing în numele UE150. Autorizația a fost acordată și semnarea a avut loc la
19 iunie 2013. Tratatul a fost, de asemenea, semnat de majoritatea statelor membre.

Protecția artiștilor interpreți sau executanți este în mare măsură armonizată la nivelul UE și,
în principiu, ratificarea acesteia nu presupune o modificare a aquis-ului existent. Este nevoie
de semnarea și ratificarea de către UE și toate statele membre.

Încheierea tratatului va necesita aprobarea Parlamentului în viitoarea legislatură.

Reforma drepturilor de autor

În decembrie 2013, Comisia Europeană a lansat o consultare publică. În acest context, ea a
invitat părțile interesate să-și împărtășească opiniile cu privire la domeniile identificate în
Comunicarea privind conținutul în cadrul pieței unice digitale , i.e. teritorialitatea în cadrul
pieței unice, armonizarea, limitările și excepțiile de la dreptul de autor în era digitală;
fragmentarea pieței UE a drepturilor de autor; și modalitățile de ameliorare a eficacității și
eficienței la implementare, sprijinind totodată legitimitatea acesteia în contextul mai larg al
reformei drepturilor de autor. Se preconizează că o reformă de proporții a drepturilor de autor
va avea loc în următoarea legislatură.

4.3. Măsuri vizând aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
Raportul din proprie inițiativă privind aplicarea DPI

Raportul Comisiei pentru afaceri juridice privind aplicarea drepturilor de proprietate
intelectuală pe piața internă (raportoare: Marielle Gallo)151 a constituit un răspuns la
Comunicarea Comisiei privind o mai bună protejare a drepturilor de proprietate
intelectuală (DPI) pe piața internă152. Raportul a subliniat faptul că principiul teritorialității
trebuie citit și înțeles din noua perspectivă adusă de crearea pieței interne și de progresul
tehnologic. Dezvoltarea enormă a practicii schimburilor neautorizate de lucrări și interpretări
înregistrate supuse drepturilor de autor și absența ofertelor legale online au fost identificate
drept o problemă tot mai mare pentru economia europeană în ceea ce privește oportunitățile
de angajare și veniturile pentru industrie și pentru guvern.

150 Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatul OMPI privind
interpretările și execuțiile audiovizuale COM(2013)0109.
151 Rezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate
intelectuală pe piața internă (2009/2178(INI)).
152 COM (2009)0467.
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În plus, teritorialitatea a constituit baza
pentru gestionarea drepturilor colective în
UE, care a fost în mod tradițional axată pe
acordarea de licențe monoteritorial, dar pe
bază de repertorii multiple, în special în
sectorul muzical și a împiedicat în practică
circulația acestor opere pe întreg teritoriul
UE, contribuind la consolidarea pozițiilor
de monopol la nivel național de care se
bucură societățile de gestiune colectivă în
cadrul UE.

În raport, Parlamentul a solicitat prin
urmare Comisiei să abordeze de urgență
chestiunea licențelor multiteritoriale și să
revizuiască gestionarea transfrontalieră a
drepturilor pentru a asigura securitatea

juridică și a subliniat faptul că sistemul de acordare a licențelor ar trebui îmbunătățit pe baza
neutralității tehnice, astfel încât statele membre să dispună de un sistem flexibil, eficient și
transparent care poate fi adaptat la noile tehnologii.

Parlamentul a solicitat, de asemenea, Comisiei să îl informeze pe deplin cu privire la
negocierile vizând Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) și să se asigure
că dispozițiile respectă integral acquis-ul privind DPI și drepturile fundamentale.

OAPI

Comisia pentru afaceri juridice este responsabilă cu supravegherea activităților Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) - agenția UE responsabilă cu
înregistrarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale valabile în toate statele membre. În
cursul celei de a șaptea legislaturi, comisia a avut mai multe schimburi de opinii cu António
Campinos, președintele OAPI, care i-a informat pe deputați cu privire la ultimele evoluții în
domeniul activităților OAPI. Discuțiile s-au concentrat în special asupra extinderii serviciilor
online și a informatizării, îmbunătățirii calității metodelor de lucru, reducerii taxelor,
transferării Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei la OAPI și reformei
sistemului UE de mărci. La 25 noiembrie 2013, dl Campinos a prezentat comisiei studiul
OAPI intitulat: „Cetățenii europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și
comportament”.

Membrii comisiei au efectuat, de asemenea, în data de 17 octombrie 2011, o vizită de lucru
la OAPI, în Alicante (Spania).

Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală
Observatorul european al contrafacerii și al pirateriei a fost înființat în 2009, cu scopul de a
colecta și raporta date cu privire la implicațiile economice și sociale ale contrafacerii și
pirateriei și de a crea o platformă pentru reprezentanți ai autorităților naționale și părțile
interesate pentru a face schimb de idei și de experiență în materie de bune practici.

În raportul său privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă153,
Comisia pentru afaceri juridice a solicitat Comisiei să clarifice sarcinile atribuite
Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei și să transforme Observatorul într-un

153 A se vedea cele de mai sus.

Marielle Gallo, PPE, FR, raportoare privind
aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe
piața internă
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instrument de colectare și schimb de date și informații privind încălcările DPI, în vederea
elaborării de politici bazate pe dovezi și orientate spre obținerea de rezultate.

La 24 mai 2011, Comisia a prezentat o propunere vizând extinderea sarcinilor
Observatorului154, astfel încât să cuprindă și proiectarea și organizarea campaniilor de
sensibilizare, punerea la dispoziția autorităților de aplicare a legii a unor măsuri de formare
adecvate, efectuarea de cercetări în domeniul sistemelor inovatoare de aplicare a legii și de
detectare și coordonarea cooperării internaționale în domeniul consolidării capacităților cu
organizațiile internaționale și țările terțe. Dat fiind faptul că aceste sarcini noi au necesitat o
structură sustenabilă în ceea ce privește cunoștințele de specialitate, resursele și
echipamentul tehnic, Comisia a propus ca sarcinile Observatorului să fie atribuite OAPI.

Negocierile dintre Parlament (raportor: Antonio Masip Hidalgo, S&D, Spania) și Președinția
poloneză au fost extrem de rapide și au condus la un acord în decembrie 2011. Unul dintre
elementele acordului a fost modificarea numelui Observatorului, din Observatorul european
al contrafacerii și al pirateriei în Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de
Proprietate Intelectuală.

Regulamentul a fost publicat în primăvara anului 2012155 și activitatea Observatorului a
pornit și este în curs de desfășurare, înregistrându-se o creștere atât a numărului de reuniuni,
cât și a numărului de domenii de activitate. În plus față de reuniunile reprezentanților
sectorului public și privat, la care participă și membri ai Comisiei pentru afaceri juridice, au
fost create patru grupuri de lucru pentru aspecte juridice, aplicare, aspecte statistice și
economice și, respectiv, sensibilizarea publicului.

Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)

ACTA este un tratat multinațional vizând stabilirea unor standarde internaționale în
domeniul aplicării drepturilor de proprietate intelectuală. Negocierile privind Acordul
comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană și statele membre ale
acesteia și Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă,
Singapore, Elveția și SUA (ACTA) au fost lansate la 3 iunie 2008. Acordul a fost încheiat la
data de 15 noiembrie 2010, iar textul a fost parafat la data de 25 noiembrie, după 11 runde de
negocieri.

UE a semnat acordul la 6 ianuarie 2012. La 2 februarie 2012, Consiliul a solicitat aprobarea
Parlamentului pentru încheierea tratatului.

ACTA a fost controversat atât în ceea ce privește procesul, cât și substanța negocierilor.
Decizia de păstrare a caracterului confidențial până la publicarea proiectului de text la
jumătatea anului 2010 s-a dovedit a fi un obstacol semnificativ în calea înțelegerii și
sprijinirii de către public a tratatului156.

Principalele domenii care au stârnit îngrijorarea au acoperit o gamă largă de aspecte, precum
potențialul efect advers al ACTA asupra libertăților fundamentale și vieții private;

154 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de
protecția drepturilor de proprietate intelectuală, printre care și reunirea reprezentanților sectorului public și
privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul
pieței interne (mărci, desene și modele industriale). (COM(2011) 0288)
155 Regulamentul (UE) Nr 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind
atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale) a unor
sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților
sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate
Intelectuală.
156 A se vedea studiul „Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA): o evaluare” - Parlamentul
European, Departamentul tematic B.
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posibilitatea de a impune întreruperea accesului la internet al consumatorilor care încalcă
prevederile acordului; impunerea răspunderii în cazul furnizorilor de servicii de internet al
căror conținut încalcă prevederile acordului și potențialul efect advers al ACTA asupra
accesului la medicamente în Europa și în țările terțe.

Eforturile de menținere a caracterului confidențial nu au împiedicat o dezbatere aprinsă
privind ACTA, generată de scurgeri de informații privind texte cu propuneri, evaluări și
proiecte de tratate și au alimentat suspiciunea că ACTA va aduce cu sine modificări
semnificative ale legislațiilor țărilor ACTA, depășind cu mult Acordul TRIPS.

Comisia pentru afaceri juridice a fost una dintre comisiile care au întocmit un aviz
(raportoare: Marielle Gallo, PPE, Franța) adresat Comisiei pentru comerț internațional
privind încheierea ACTA de către Consiliu în numele UE. Avizul inițial recomanda
includerea de către comisia principală a unei decizii pozitive în raportul său. Cu toate
acestea, recomandarea raportoarei a fost respinsă cu 10 voturi pentru, 12 împotrivă și 2
abțineri.

În timpul dezbaterilor cu privire la aprobarea ACTA, Parlamentul European a fost martorul
unor activități fără precedent de lobby direct, desfășurate de mii de cetățeni UE care au
solicitat Parlamentului respingerea ACTA, prin demonstrații stradale, e-mailuri adresate
deputaților și apeluri telefonice la birourile acestora. De asemenea, Parlamentul a primit o
petiție semnată de 2,8 de milioane de cetățeni din toată lumea, prin care era îndemnat să
respingă acordul.

La 22 februarie 2012, Comisia Europeană a solicitat avizul Curții de Justiție a Uniunii
Europene cu privire la compatibilitatea ACTA cu legislația Uniunii, în special cu drepturile
și libertățile fundamentale ale omului în cadrul UE.

Cu toate acestea, fără a aștepta avizul Curții, Parlamentul European a respins ACTA cu o
majoritate uriașă la 4 iulie 2013157. Este pentru prima oară când Parlamentul și-a exercitat
competența, conferită de Tratatul de la Lisabona, de a respinge un acord comercial
internațional. 478 de deputați în Parlamentul European au votat împotriva ACTA, 39 pentru,
iar 165 s-au abținut.

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a
serviciilor de acces condiționat

La 20 noiembrie 1998, Consiliul și Parlamentul European au adoptat Directiva 98/84/CE
privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii.
Această directivă a creat cadrul juridic comun întregii Uniuni Europene în ceea ce privește
lupta contra dispozitivelor ilicite care permit accesul neautorizat la servicii de televiziune
contra cost, precum și protecția efectivă a acestor servicii. Această protecție vizează atât
serviciile clasice de programe televizate și de transmisie radio, cât și transmisiile prin
internet. Obiectivul principal al acestei directive era de a asigura protecția juridică pentru
toate serviciile a căror remunerație depinde de un acces condiționat, cu alte cuvinte, care
condiționează accesul la serviciul protejat de o autorizație individuală prealabilă.

În 1999, Consiliul Europei a redactat o convenție europeană referitoare la protecția juridică a
serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat. O protecție
extinsă, efectivă a acestui tip de servicii a părut să fie în mod deosebit necesară. Într-adevăr,

157 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2012 referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și
statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul
Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii
(2011/0167(NLE))
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numeroase state europene, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, pot constitui refugii
propice creării și distribuirii de dispozitive de piratare de servicii bazate pe acces condiționat,
în cazul în care sistemul lor juridic nu prevede sancțiuni pentru această activitate de piratare
extrem de specifică. Era așadar de dorit să se extindă sfera de aplicare a dispozițiilor
Directivei 98/84/CE și să se creeze, la nivel european, un cadru comun și eficace de protejare
a acestor servicii. În consecință, prin Decizia din 22 iunie 1999, Consiliul a împuternicit
Comisia să participe, în numele Comunității Europene, la negocierile vizând convenția.
Directivele de negociere date Comisiei vizau luarea unor măsuri corespunzătoare, astfel încât
Convenția Europeană să adopte definiții și măsuri similare cu cele prevăzute de Directiva
98/84/CE, iar între cele două instrumente juridice să existe o compatibilitate maximă.

Negocierile s-au încheiat cu succes, iar Convenția, adoptată la 24 ianuarie 2001, este pe
deplin compatibilă cu Directiva 98/84/CE. Într-adevăr, Convenția reia, în esență, dispozițiile
Directivei 98/84/CE. Sistemele de acces condiționat și sistemele bazate pe acces condiționat
sunt astfel protejate împotriva unor activități ilicite identice cu cele enumerate în Directiva
98/84/CE. Între cele două texte există însă și unele diferențe de formulare minime. Astfel,
Convenția nu incriminează numai fabricarea de dispozitive ilicite, ci și producția lor.
Totodată, sancțiunile prevăzute în privința activităților definite ca ilicite sunt prezentate cu
mai multă claritate în convenție, aceasta diferențiind între sancțiuni penale, administrative
sau de alt tip. Totodată, similar cu dispozițiile Directivei 98/84/CE, sancțiunile trebuie să fie
proporționale, efective și disuasive. În concluzie, aceste variații textuale prezente în
Convenția Consiliului Europei nu modifică cu nimic conținutul și sfera de aplicare a
directivei comunitare.

Convenția este deschisă spre semnare de către Uniunea Europeană. Mai mult, articolul 11
alineatul (4) din convenție prevede în mod expres că, în relațiile lor mutuale, părțile care sunt
membre ale Comunității Europene vor aplica regulile comunitare și, prin urmare, nu vor
aplica regulile stabilite prin prezenta convenție, exceptând situația în care nu există nici o
regulă comunitară care să reglementeze acest subiect particular. Această clauză de
deconectare în favoarea statelor membre ale Uniunii Europene asigură întâietatea regulilor
UE. Ca parte a celui de-al doilea raport de evaluare a Directivei 98/84/CE, adoptat la 30
septembrie 2008158, Comisia a precizat că semnarea convenției de către Uniunea Europeană
ar trebui să suscite o ratificare mai largă din partea statelor membre ale Consiliului Europei și
să permită astfel extinderea dincolo de frontierele UE a protecției juridice a serviciilor bazate
pe acces condiționat.

Prin urmare, Comisia a recomandat Consiliului să semneze Convenția și a prezentat în acest
sens la 15 decembrie 2010 o propunere de decizie a Consiliului. Propunerea de decizie s-a
întemeiat pe articolul 207 alineatul (4) TFUE coroborat cu articolul 218 alineatul (5) TFUE.

Consiliul a adoptat decizia159, utilizând, în plus față de articolul 218 alineatul (5) TFUE,
articolul 114 TFUE, și nu articolul 207 alineatul (4) TFUE, așa cum propusese Comisia.
Poziția Consiliului a fost aceea că obiectul Convenției a fost apropierea legislațiilor părților
contractante, inclusiv legislațiile statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea
combaterii mai eficiente a accesului ilegal la serviciile în discuție.

158 Al doilea raport din 30 septembrie 2008 cu privire la implementarea Directivei 98/84/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau
întemeiate pe aceste servicii COM(2008)0593.
159 Decizia 2011/853/UE a Consiliului din 29 noiembrie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii, a
Convenție i europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces
condiționat.
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Comisia, sprijinită de Parlament, a formulat acțiune, solicitând anularea acestei decizii,
argumentând că, având în vedere obiectivul și conținutul Convenției, decizia atacată face
parte în principal din domeniul politicii comerciale comune și în mod accesoriu din domeniul
politicii privind piața internă. Utilizarea articolului 207 alineatul (4) TFUE a însemnat, de
asemenea, că Convenția ar fi fost un acord exclusiv, semnat, prin urmare, doar de Uniune, în
vreme ce un acord mixt trebuie ratificat și de statele membre.

Hotărârea Curții160, pronunțată la 22 octombrie 2013, a fost anularea Deciziei 2011/853/UE a
Consiliului și menținerea efectelor acesteia până la intrarea în vigoare, într-un termen
rezonabil care nu ar trebui să depășească șase luni, a unei noi decizii bazate pe temeiurile
juridice adecvate.

În conformitate cu hotărârea, Consiliul a adoptat o nouă decizie la 14 aprilie 2014 și a
solicitat aprobarea Parlamentului. Aceasta ar trebui să fie una dintre primele decizii luate de
noii membri ai Comisiei pentru afaceri juridice.

Secrete comerciale

În general, orice informații comerciale confidențiale care oferă unei întreprinderi un avantaj
concurențial pot fi considerate drept secrete comerciale. Secretele comerciale pot fi de două
feluri: secrete de fabricație sau industriale și secrete comerciale. Utilizarea neautorizată a
unor astfel de informații de către alte persoane decât titularul este considerată drept o
practică neloială și o încălcare a secretului comercial.

În funcție de sistemul juridic, protecția secretelor comerciale face parte din conceptul general
de protecție împotriva concurenței neloiale sau se bazează pe dispoziții specifice sau
jurisprudență legate de protecția informațiilor confidențiale. Unele state membre nu au o
legislație specifică în acest domeniu.

Spre deosebire de cazurile de invenții brevetate sau de romane protejate prin dreptul de autor,
deținătorul unui secret comercial nu este titularul unui drept exclusiv asupra creării acestuia.
Părțile concurente și alte părți terțe pot, prin urmare, descoperi, dezvolta și utiliza în mod
liber aceeași formulă. Secretele comerciale nu beneficiază de protecție juridică decât atunci
când cineva a obținut informațiile confidențiale prin mijloace ilegale (de exemplu, prin furt
sau dare de mită).

Secretele comerciale diferă, așadar, în mod substanțial de DPI, care conferă exclusivitate. Cu
toate acestea, ele trebuie protejate pentru aceleași motive pentru care există DPI, și anume
pentru a stimula inovarea, garantând că creatorii sunt recompensați pentru eforturile lor.

La 28 noiembrie 2013, Comisia a prezentat o propunere privind secretele comerciale161.
Propunerea introduce o definiție comună a secretelor comerciale, precum și mijloace prin
care victimele unor însușiri abuzive ale secretelor comerciale pot obține reparații în instanță.
Ea are drept scop să faciliteze eforturile instanțelor naționale în abordarea însușirilor abuzive
de informații comerciale confidențiale, eliminarea de pe piață a produselor care încalcă
secretul comercial și înlesnirea obținerii de despăgubiri de către victimele acțiunilor ilegale.

Datorită sfârșitului apropiat al legislaturii, raportoarea desemnată (Marielle Gallo, PPE, FR)
a ales să nu redacteze nicio propunere, ci să limiteze examinarea textului de către comisie la

160 C‑137/12 Comisia/ Consiliul ECLI:EU:C:2013:675.
161 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a
informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale
COM(2013)0813.
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un schimb de opinii. Cu toate acestea, Președinția elenă a fost foarte activă în cadrul
Consiliului și a reușit să obțină o abordare generală, adoptată la 26 mai 2014162.

Aceasta va fi una dintre principalele sarcini în domeniul PI pentru noii deputați, fiind
deosebit de relevantă în contextul actualelor negocieri cu SUA privind Parteneriatul
transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP).

5. Dreptul administrativ

La 23 martie 2010, Comisia pentru afaceri
juridice a instituit un grup de lucru privind
dreptul administrativ al Uniunii Europene cu
scopul de a analiza actualul drept administrativ
al UE și, ulterior, de a propune acele intervenții
considerate drept adecvate în lumina noului
temei juridic legat de „o administrație
transparentă, eficientă și independentă” introdus
de Tratatul de la Lisabona și dreptul la bună
administrare prevăzut la articolul 41 din Carta
drepturilor fundamentale.

După ce a ales să își limiteze activitatea la
dreptul de procedură administrativă al Uniunii
Europene în cazul instituțiilor, organismelor,
oficiilor și agențiilor Uniunii, grupul a examinat dispozițiile de drept administrativ al UE
general aplicabile, cum ar fi normele privind accesul la documente, dar și norme sectoriale
mai specifice, cum ar fi procedurile antitrust. Concluziile au fost că, în decursul anilor,
Uniunea a dezvoltat o serie de proceduri administrative ad hoc, fie sub formă de legislație,
fie de „soft law”, fără a ține cont neapărat de coerența întregului edificiu, uneori cu lacune și
inconsecvențe și fără ca legislatorul Uniunii să aibă un cuvânt de spus în această privință.

Grupul de lucru a beneficiat de bogate cunoștințe de specialitate, prezentate oral și în scris de
profesioniști din sectorul juridic și universitar, de ONG-uri, de membri și funcționari ai altor
instituții, agenții, organe și oficii care și-au prezentat și discutat notele de informare pe durata
reuniunilor grupului de lucru.

Aceste documente și dezbaterea ulterioară cu experții în cadrul grupului de lucru, alături de
rezultatele unei conferințe organizate de Parlamentul European împreună cu Universitatea
din León (27-28 aprilie 2011) au contribuit la redactarea unui document de lucru sub
îndrumarea lui Luigi Berlinguer.

În special, documentele de lucru au sugerat posibilitatea pregătirii unei inițiative legislative
vizând un singur drept administrativ general obligatoriu pentru toate instituțiile, organele,
agențiile și oficiile Uniunii, bazat pe articolul 298 din TFUE, care să se concentreze pe
procedura administrativă și să furnizeze un nivel minim de garanții pentru cetățeni și
întreprinderi în interacțiunea lor directă cu administrația Uniunii.

Documentul de lucru a fost aprobat de Comisia pentru afaceri juridice cu ocazia reuniunii
sale din 21 noiembrie 2011. După ce a luat act de recomandările grupului de lucru, comisia a
hotărât să solicite un raport din proprie inițiativă cu privire la această chestiune.

În raportul său din proprie inițiativă „Dreptul de procedură administrativă al Uniunii
Europene” (2012/2024(INI))" (raportor: Luigi Berlinguer), Parlamentul solicită Comisiei să

162 Documentul Consiliului nr. 9870/14.

Luigi Berlinguer, S&D, IT, raportor pentru
raportul din proprie inițaitivă privind dreptul
de procedură administrativă al Uniunii
Europene.
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prezinte, în temeiul articolului 298 TFUE, o propunere de regulament privind proceduri
administrative aplicabile administrării directe de către orice instituție, organ, oficiu sau
agenție a UE („administrația UE”).

Aceste dispoziții legislative ar trebui limitate la administrația directă a UE și ar trebui să fie
aplicabile, ca lex generalis, tuturor instituțiilor Uniunii și tuturor domeniilor de activitate a
Uniunii.

Raportul recomandă codificarea unui set de principii generale ale bunei administrări care ar
trebui să orienteze acțiunile administrației Uniunii și să instituie un număr minim de norme
procedurale de bază care să fie urmate de administrația Uniunii atunci când tratează cazuri
individuale la care este parte o persoană fizică sau juridică, precum și alte situații în care o
persoană are un contact direct sau personal cu administrația Uniunii. Aceste reguli ar trebui,
în special, să promoveze transparența și responsabilitatea și să sporească încrederea
cetățenilor în administrația UE.

Acest set de principii generale ar trebui să aibă rolul unor reguli de minimis atunci când nu
există nicio lex specialis, iar garanțiile oferite persoanelor în cadrul instrumentelor sectoriale
nu ar trebui să fie niciodată inferioare celor prevăzute în regulament.

În răspunsul său la rezoluția Parlamentului, Comisia a promis să lanseze un exercițiu de
analiză detaliat. Acesta ar urma să analizeze situația actuală - pentru toate instituțiile UE - și
în acest context să examineze dacă există exemple de administrare defectuoasă ca urmare a
unor lacune sau puncte slabe în actualul cadru juridic și, dacă acest lucru se confirmă, cum ar
putea fi evitate în viitor astfel de cazuri în modul cel mai eficient, fie în general, fie prin
măsuri specifice în cadrul unei instituții anume. Ca parte a acestui exercițiu, Comisia ar urma
să evalueze abordările statelor membre și să consulte profesioniști din sectorul juridic și
universitar și comunitatea juridică, în vederea efectuării unei analize aprofundate a tuturor
aspectelor aferente. Comisia ar urma să ia în considerare toate opțiunile vizând consolidarea
unei administrații a UE deschise, eficiente și independente. În plus, Comisia s-a angajat să
reunească ansamblul dreptului administrativ existent al UE într-un loc central pe site-ul său
internet.

În lunile următoare este așteptată o comunicare a Comisiei.

Dreptul administrativ constituie un domeniu pe care comisia va continua probabil să-l
exploreze în cursul celei de a 8-a legislaturi.
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6. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat mediului și sancțiunile care se aplică în
contextul infracțiunilor împotriva mediului

Potrivit anexei VII, secțiunea XVI, punctul 7 din Regulamentul de
procedură, în atribuțiunile Comisiei pentru afaceri juridice intră
răspunderea pentru prejudiciul cauzat mediului și sancțiunile care se
aplică în contextul infracțiunilor împotriva mediului. După două hotărâri
de principiu ale Curții de Justiție163 și rapoarte importante ale comisiei în
cursul celei de a 6-a legislaturi164 acest subiect s-a bucurat de o atenție
sporită în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în cadrul
căruia ideea unei dezvoltări sustenabile a mediului, aflată deja în centrul
tratatelor anterioare, și-a ocupat locul în rândul obiectivelor
fundamentale ale UE.

Într-adevăr, potrivit articolului 3 alineatul (3) TUE, UE acționează pentru dezvoltarea
sustenabilă a Europei, întemeiată, între altele, „pe un nivel înalt de protecție și de
îmbunătățire a calității mediului”. Articolul 3 alineatul (5) TUE adaugă că, în relațiile sale
cu restul lumii, UE trebuie, de asemenea, să contribuie la „dezvoltarea durabilă a planetei”.
Protecția mediului constituie unul dintre domeniile de competențe partajate între Uniune și
statele membre în conformitate cu articolul 4 TFUE și trebuie integrată în definirea și
punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, cu o atenție deosebită acordată acelora
care promovează dezvoltarea sustenabilă în conformitate cu articolul 11 TFUE. Titlul XX
(articolele 191-193) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este dedicat în
întregime politicii în domeniul mediului. În special articolul 191 alineatul (2) indică
principiile majore care stau la baza politicii Uniunii în acest domeniu: principiul precauției,
principiul acțiunii preventive, principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor
provocate mediului și principiul „poluatorul plătește”. Cel mai important, articolul 192
TFUE recunoaște un rol mai activ al Parlamentului în stabilirea politicii Uniunii în domeniul
mediului în măsura în care se aplică procedura legislativă ordinară pentru a îndeplini
obiectivele vizând conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului. În mod similar,
procedura legislativă ordinară se aplică în ceea ce privește adoptarea programelor de acțiune
cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate. Măsurile
necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu aceeași
procedură.

Pe baza jurisprudenței Curții de Justiție menționată mai sus, articolul 83 alineatul (2) TFUE
permite sancțiuni penale pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a politicilor Uniunii,
inclusiv politica în domeniul mediului. Această dispoziție prevede următoarele: „În cazul în
care apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre
în materie penală se dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă
a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare,
prin directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a
sancțiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o procedură legislativă
ordinară sau specială identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în

163 Hotărârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul C-176/03, Rec., p. I-7879 și Hotărârea din 23
octombrie 2007, Comisia/Consiliul, C-440/05, Rec., p. I-9097.
164 Raportul comisiei A6-0154/2008 (Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 mai 2008; Directiva
2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin
intermediul dreptului penal, JO L 328, 6.12.2008, p. 28); Raportul comisiei A6-0172/2006 (Rezoluția
Parlamentului European din 14 iunie 2006 referitoare la consecințele hotărârii Curții din 13 septembrie 2005
(Hotărârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul, C-176/03) (2006/2007 (INI)).
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cauză, fără a aduce atingere articolului 76”. Această dispoziție reprezintă noul temei juridic
care permite Uniunii să consolideze coerența legislativă a statelor membre inclusiv în
domeniul dreptului penal ori de câte ori este necesar pentru a îmbunătăți rezultatele
politicilor Uniunii. Acest lucru este adevărat în special în domeniul sancțiunilor care se
aplică în contextul infracțiunilor împotriva mediului.

În cursul celei de a șaptea legislaturi, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat două avize în
domeniul protecției mediului adresate Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

În primul său aviz165, în plus față de faptul că a atras atenția asupra principiului precauției așa
cum este menționat la articolul 191 alineatul (2) TFUE, comisia a subliniat că răspunderea
deplină legată de orice daună cauzată de operatori în ceea ce privește explorarea și extracția
de petrol și gaze trebuie să aibă la bază principiul „poluatorul plătește”. Dat fiind faptul că
legislația în vigoare în materie de răspundere pentru mediu conține o serie de deficiențe
importante, comisia a solicitat Comisiei să revizuiască profund toate aspectele care privesc
cerințele privind acordarea autorizațiilor legate de activitățile offshore de explorare și de
extracție a hidrocarburilor și, dacă este necesar, să prezinte propuneri privind o serie de
cerințe minime armonizate la nivelul UE. Comisia a salutat, de asemenea, intenția Comisiei
de a propune modificări la Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător
(Directiva 2004/35/CE), pentru a acoperi daunele cauzate mediului în cazul tuturor apelor
marine, conform definiției din Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin
(Directiva 2008/56/CE), precum și eforturile Comisiei de a extinde participarea Agenției
Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) în acest context. În sfârșit, avizul recomanda
includerea garantării financiare obligatorii în Directiva privind răspunderea pentru mediul
înconjurător, împreună cu dispoziții privind asigurarea de răspundere civilă cerută de statele
membre atunci când acordă licențe pentru explorarea și extracția de petrol.

Al doilea aviz166 a fost adoptat în contextul unei proceduri legislative, iar principalele
modificări au vizat: (i) implementarea principiului „poluatorul plătește”, așa cum este
menționat la articolul 191 alineatul (2) TFUE; (ii) identificarea clară a responsabilului pentru
un accident offshore înainte de începerea oricărei operațiuni de explorare/extracție; (iii)
instituirea unui nivel mai ridicat de transparență în ceea ce privește acoperirea financiară a
operatorului în cazul răspunderii pentru un accident major, care trebuie verificată de
autoritățile care acordă licențe din statele membre, precum și pentru orice fel de informații
furnizate de operator statelor membre, țărilor terțe și publicului larg; (iv) obligația EMSA de
a furniza Comisiei și statelor membre asistență tehnică și științifică la evaluarea riscurilor
pentru mediu și sprijin acordat statelor membre în ceea ce privește pregătirea și executarea
planurilor de răspuns în caz de urgență și operațiunile de curățare; (v) includerea opiniilor
lucrătorilor și a grupurilor de protecția mediului la redactarea Raportului privind riscurile
majore, necesară pentru ca un operator să primească autorizație în ceea ce privește instalațiile
de producție și neproductive.

În contextul unui raport din proprie inițiativă al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat un aviz privind impactul
activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului de șist asupra mediului167. În avizul său,
comisia a subliniat dreptul fiecărui stat membru de a stabili, în conformitate cu articolul 194
din TFUE, condițiile de exploatare a resurselor sale energetice, opțiunile proprii în ceea ce

165 Aviz privind confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore
(2011/2072(INI)). Raportoare: Eva Lichtenberger.
166 Avizul comisiei PE492.595; Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța activităților petroliere și
gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (2011/0309(COD)). Raportoare: Eva Lichtenberger.
167 2011/2308(INI). Raportoare: Eva Lichtenberger
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privește utilizarea diferitelor surse de energie, precum și structura generală a sistemului de
aprovizionare cu energie cu condiția ca acquis-ul comunitar, în special în domeniul
legislației privind mediul, să fie pe deplin respectat. Avizul a solicitat, de asemenea,
Comisiei să realizeze o revizuire amplă a legislației existente și, dacă este cazul, să prezinte
propuneri pentru a asigura o acoperire adecvată a particularităților explorării și ale extracției
gazelor de șist (în special în ceea ce privește fracturarea hidraulică). De asemenea, comisia a
considerat că este extrem de important să invite întreprinderile din sector să adopte măsurile
necesare împreună cu organismele de reglementare naționale, cu grupurile și comunitățile
ecologiste, pentru a preveni deteriorarea stării corpurilor de apă subterană importante.
Principiul transparenței a fost subliniat în lumina acordurilor reciproce de nedivulgare cu
privire la daunele aduse mediului, sănătății omului și a animalelor, în măsura în care comisia
a considerat că acestea - practicate între proprietarii de terenuri din vecinătatea puțurilor de
gaze de șist și operatorii de gaze de șist din SUA - nu sunt în concordanță cu obligațiile UE și
ale statelor membre prevăzute de Convenția de la Aarhus, de Directiva privind accesul
publicului la informațiile despre mediu (2003/04/CE) și de Directiva privind răspunderea
pentru mediul înconjurător (2004/35/CE).

7. Aspecte etice legate de noile tehnologii

Comisia pentru afaceri juridice are competența de a emite avize cu privire la aspectele etice
legate de noile tehnologii, în aplicarea procedurii comisiilor asociate cu comisiile competente
(Regulamentul de procedură, anexa VII, punctul 9).

În cursul celei de a șaptea legislaturi, comisia a utilizat această competență, examinând
aspectele legate de etică și noile tehnologii în vederea avizului trimis Comisiei pentru mediu,
sănătate publică și siguranță alimentară cu privire la propunerea de directivă privind
standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate
transplantului168.

Avizul comisiei a fost în principal motivat de dorința de a respecta diferitele poziții și
principii etice ale fiecărui stat membru, contribuind, în același timp, la îmbunătățirea situației
pacienților care au nevoie de un organ compatibil. În ceea ce privește consimțământul
donatorilor, comisia a îndemnat statele membre să asigure instituirea unor sisteme prin care
să se poată înregistra și comunica dorința de a deveni donator, precum și faptul că aceste
dorințe exprimate sunt respectate în mod prioritar. În vederea abordării aspectului legat de
consimțământul potențialilor donatori, comisia a invitat Comisia să examineze, în cooperare
cu statele membre, Parlamentul European și părțile interesate, posibilitatea creării unui
sistem în cadrul căruia să fie luate în considerare, în cât mai multe state membre cu putință,
dorințele exprimate de cetățenii care își dau consimțământul pentru donarea de organe după
decesul lor. În plus, comisia a propus consolidarea dreptului la anonimat al donatorilor sau
primitorilor, menținând, în același timp, posibilitatea asigurării unei trasabilități necesare din
punct de vedere medical și stipulând că accesul la sistemele ce permit identificarea unui
donator sau a unui primitor ar trebui să fie restricționat la maximum și solicitând, de
asemenea, statelor membre să introducă sancțiuni pentru accesarea neautorizată a datelor sau
pentru căutări nejustificate de scopuri medicale necesare. O serie de amendamente au urmărit
minimizarea riscului traficului de organe și al altor activități contrare eticii și ilegale,
solicitând în special statelor membre să își asume responsabilitatea și să adopte măsurile
necesare pentru a combate traficul de organe, să intensifice cooperarea sub auspiciile

168 Avizul din 29 ianuarie 2010 al Comisiei pentru afaceri juridice adresat Comisiei pentru mediu, sănătate
publică și siguranță alimentară cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului.
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Europol și Interpol și să limiteze cererea de activități ilegale promovând în mod eficient
donarea de organe și asigurând un cadru juridic strict.

Comisia a examinat, de asemenea, aspectele legate de etică și noile tehnologii în cadrul
avizului adresat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în contextul propunerii de
regulament de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020
(2014-2020)169. A identificat drept principala chestiune etică în cauză pe cea a cercetării care
utilizează celule sușă embrionare umane și a încercat să abordeze problema, având ca
obiectiv o securitate juridică sporită. Comisia a solicitat ca cercetarea care implică
distrugerea de embrioni umani și cea care utilizează celule sușă embrionare umane să fie
exclusă din finanțarea UE, ceea ce ar însemna că va depinde de fiecare stat membru să
decidă, în conformitate cu normele sale etice, dacă finanțează acest tip de cercetare din
bugetul propriu.

Comisia pentru afaceri juridice a adoptat, de asemenea, două avize privind rapoarte din
proprie inițiativă ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară: unul
privind Comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune privind donarea și transplantul
de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre”170 și unul privind
donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule171. În ceea ce privește Planul de
acțiune al Comisiei privind donarea și transplantul de organe, avizul comisiei a solicitat
Comisiei să verifice dacă discrepanțele dintre legislațiile naționale constituie un obstacol în
calea donării de organe, a îndemnat statele membre să analizeze beneficiile aplicării unui
sistem de donare bazat pe „acordul prezumtiv” și a subliniat importanța sensibilizării
publicului. A subliniat în continuare necesitatea unei cooperări mai strânse între statele
membre atât în ceea ce privește donarea și transplantul, cât și combaterea traficului de
organe, condamnând, în același timp, traficul de organe și comerțul și turismul pentru
transplanturi ca încălcări ale principiilor echității, dreptății și al respectului pentru drepturile
omului. În avizul său privind donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule,
comisia a subliniat necesitatea aplicării principiului etic prin care donațiile de țesuturi și
celule ar trebui să fie neremunerate și voluntare și a solicitat statelor membre să instituie
norme obligatorii în acest sens și să se asigure că orice formă de compensație este
compatibilă cu principiile etice. În plus, comisia a susținut instituirea unei baze de date la
nivel european și a invitat încă o dată statele membre să analizeze opțiunea acordului
prezumtiv, promovând, în același timp, conceptul de declarație de consimțământ.

În sfârșit, în temeiul competenței sale în domeniul aspectelor etice ale noilor tehnologii,
Comisia pentru afaceri juridice a organizat, împreună cu Comisia pentru industrie, cercetare
și energie și Comisia pentru dezvoltare și în asociere cu Comisia pentru petiții o audiere cu
privire la cea de a doua inițiativă cetățenească europeană organizată vreodată și intitulată
„Unul dintre noi”. Inițiativa solicită interzicerea finanțării UE a activităților care presupun
distrugerea de embrioni umani, în special în domeniile cercetării, cooperării pentru
dezvoltare și sănătății publice. Regulamentul (UE) nr. 211/2011172 prevede la articolul 11 că

169 Avizul din 18 septembrie 2012 al Comisiei pentru afaceri juridice adresat Comisiei pentru industrie, cercetare
și energie referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)
170 Avizul din 29 ianuarie 2010 al Comisiei pentru afaceri juridice adresat Comisiei pentru mediu, sănătate
publică și siguranță alimentară referitor la raportul privind Comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune
privind donarea și transplantul de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre
(2009/2104(INI))
171 Avizul din 26 aprilie 2012 al Comisiei pentru afaceri juridice adresat Comisiei pentru mediu, sănătate publică
și siguranță alimentară referitor la donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (2001/2193(INI))
172 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind
inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).
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„organizatorilor [unei inițiative cetățenești] li se acordă posibilitatea să prezinte inițiativa
cetățenească în cadrul unei audieri publice. Comisia și Parlamentul European se asigură că
audierea se organizează la Parlamentul European, dacă este cazul împreună cu alte instituții
și organisme ale Uniunii care doresc să participe, precum și că reprezentarea Comisiei este
realizată la nivelul corespunzător.” Complexitatea subiectului a impus implicarea a trei
comisii în organizarea audierii. Circumstanțele organizării audierii s-au dovedit a fi deosebit
de dificile, din cauza faptului că perioada de trei luni de după primirea inițiativei cetățenești
în care trebuia organizată audierea potrivit Regulamentului (UE) nr. 211/2011 nu a ținut cont
de perioada de vacanță a Parlamentului destinată alegerilor. Prin urmare, timpul disponibil
pentru organizarea audierii s-a redus la doar aproximativ o lună. În cele din urmă, audierea a
fost organizată la 10 aprilie 2014, în ultima săptămână dedicată lucrărilor în comisii din
ultima legislatură a Parlamentului. Participarea experților la audiere a constituit, de
asemenea, un aspect problematic. Dat fiind faptul că regulamentul definește audierea drept
un forum al organizatorilor inițiativei și enumeră o serie de alți participanți fără a menționa
experții, precum și perioada de timp limitată aflată la dispoziție, s-a convenit în cele din urmă
în cadrul Parlamentului să nu fie invitați experți la audiere, o poziție adoptată de la început
de Comisia pentru afaceri juridice. Aceste aspecte vor trebui totuși analizate cu ocazia
următoarelor organizări de audieri privind inițiativele cetățenești. Audierea în sine a trezit un
mare interes în rândul publicului, cu 212 participanți înregistrați și acoperire completă prin
difuzare în direct pe internet. Până la sfârșitul lunii mai, Comisia urma să adopte
comunicarea referitoare la concluziile juridice și politice privind inițiativa cetățenească și
acțiunile pe care intenționează să le întreprindă.
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III. ACTIVITĂȚI ORIZONTALE

1. O mai bună legiferare

1.1. Istoric

Această importantă competență orizontală are multe nume și multe aspecte: o mai bună
legiferare, reglementare inteligentă și adecvarea reglementărilor, pentru a nu menționa decât
câteva. Ea analizează toate detaliile practice și tehnice legate de procedurile legislative și de
ciclurile de politici, începând cu pregătirea și evaluarea propunerilor, urmate de redactarea și
aplicarea efectivă și integratoare a legislației și până la evaluarea rezultatelor și măsurile
adoptate în consecință. Principalul obiectiv îl constituie raționalizarea proceselor și a
procedurilor și reducerea sarcinilor, pentru a oferi metode de lucru deschise și transparente,
care țin cont de cât mai multe puncte de vedere cu putință și care permit găsirea unor soluții
acceptabile care se bucură de sprijin larg, fără
a risipi timpul și resursele.

Întrucât este întotdeauna loc de îmbunătățiri
în acest domeniu, discuția aflată în curs și în
plină evoluție cu privire la echilibrul
instituțional, în special cel între Parlament,
Consiliu și Comisie, și plasarea diferitelor
centre de greutate în funcție de punctele forte
politice și instituționale ale acestor actori în
diferite momente și în diferite domenii se
reflectă în permanență în elementele care
definesc o mai bună legiferare.

În prezent, principalul instrument este Acordul interinstituțional privind o mai bună
legiferare (IIA)173. Acesta a fost adoptat în 2003 și poate fi, prin urmare, considerat drept
inactual, dat fiind faptul că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009 și
implementarea sa ulterioară au creat astăzi un cadru legislativ foarte diferit. Prin urmare,
unul dintre principalele obiective în acest domeniu ale Parlamentului în legislatura 2014-
2019 poate fi garantarea încheierii cu succes a negocierilor privind un nou IIA, care să
consolideze realizările și acordurile la care s-a ajuns în ultimele legislaturi și să garanteze că
se ține cont de pozițiile Parlamentului în ceea ce privește diferitele domenii restante privind o
mai bună legiferare.

Comisia pentru afaceri juridice adoptă un raport anual privind o mai bună legiferare, în
ultimii trei ani raportorul fiind Sajjad Karim174.

1.2. Agenda pentru o reglementare inteligentă și adecvarea reglementărilor
În concluziile Președinției Consiliului European din primăvara anului 2007, statele membre
și instituțiile UE au fost îndemnate să implementeze Strategia de la Lisabona reînnoită pentru
creștere economică și ocuparea forței de muncă prin consolidarea agendei pentru o mai bună

173 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
174 Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o mai bună legiferare, subsidiaritate
și proporționalitate și o reglementare inteligentă (JO C 51 E, 22.2.2013, p. 87); Rezoluția Parlamentului
European din 13 septembrie 2012 privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea
principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (JO C 353 E, 3.12.2013, p. 117); Rezoluția Parlamentului
European din 4 februarie 2014 referitoare la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la
proporționalitate - al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011 (P7_TA(2014)0061, nepublicată
încă în JO).

Sajjad Karim, ECR, UK, raportor privind
rapoartele anuale referitoare la o mai bună
legiferare
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legiferare, pentru a crea un mediu de afaceri mai dinamic. Președintele Comisiei, Barroso, a
acordat un răspuns în Orientări politice pentru viitoarea Comisie din 3 septembrie 2009,
sugerând transformarea Strategiei de la Lisabona în strategia „UE 2020”. Aceste orientări
trebuiau să accentueze competitivitatea și sarcinile administrative mai mici prin intermediul
reglementării inteligente, pentru a determina piețele să lucreze pentru oameni și cu o
concentrare clară pe consultările publice, evaluările de impact, comitologie și simplificarea
legislației existente.

Comunicarea privind reglementarea inteligentă în UE (COM(2010)0543) a dezvoltat aceste
idei, evidențiind măsurile pe care Comisia intenționează să le ia pentru a asigura calitatea
reglementării pe parcursul ciclului de politică, de la conceperea politicii până la evaluarea și
revizuirea acesteia. Noi eforturi și inițiative urmau să fie depuse în vederea unui ciclu de
elaborare a politicilor mai raționalizat, pregătirea legislației având la bază consultări largi și
evaluări de impact, iar punerea sa în aplicare făcând obiectul unor verificări ex-post ale
eficienței, obiectivul principal fiind simplificarea și reducerea sarcinilor de reglementare și
administrative.

Această agendă privind reglementarea inteligentă a fost urmată în 2012 de Comunicarea
Comisiei privind adecvarea reglementărilor UE (COM(2012)0746), a cărei idee principală a
fost lansarea Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care ar
identifica sarcinile, inconsecvențele, lacunele și măsurile ineficiente. Prin REFIT, Comisia ar
identifica, evalua, adopta și monitoriza implementarea unor inițiative care ar avea drept
consecință reducerea semnificativă a costurilor reglementării sau simplificarea acesteia.
REFIT ar cuprinde, de asemenea, măsurile adoptate în urma Programului de acțiune privind
reducerea sarcinii administrative (ABR), care urmărea reducerea sarcinilor care derivă din
legislația UE pentru întreprinderi cu 25 % până în 2012.

1.3. Viitorul unei mai bune legiferări
Capitolul referitor la coerența în materie de reglementare din cadrul negocierilor pentru un
Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (T-TIP) este foarte oportun nu numai
datorită actualei intensificări a negocierilor pe acest subiect, a consultărilor și dezbaterilor pe
marginea soluționării litigiilor dintre investitori și stat sau a agendei Parlamentului privind o
mai bună legiferare, ci și, în mod specific, pe fondul raportului Karim privind o mai bună
legiferare și adecvarea reglementărilor (care vine, de asemenea, în continuarea raportului
Niebler privind garantarea unor evaluări ale impactului independente), al raportului
Lichtenberger privind monitorizarea aplicării dreptului UE, al rapoartelor Szájer privind
actele delegate și actele de punere în aplicare și al raportului Berlinguer privind dreptul
european de procedură administrativă, toate acestea oferind o bază de reflecție în cadrul
discuțiilor referitoare la aspectele legate de reglementare ale T-TIP. Aceste aspecte vor
figura, fără îndoială, printre prioritățile de pe agenda actualei legislaturi.

1.4. Subsidiaritate

Tratatul de la Lisabona a consolidat rolul parlamentelor naționale ale statelor membre în
cadrul instituțional și juridic al Uniunii. În vreme ce, potrivit articolului 2 din Protocolul nr. 1
la TFUE, toate propunerile legislative se transmit parlamentelor naționale, Protocolul nr. 2
instituie un mecanism de revizuire pentru parlamentele naționale în ceea ce privește legislația
propusă care nu intră în sfera competenței exclusive a Uniunii Europene. Potrivit articolului
6 din Protocol, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național, în cazul
parlamentelor bicamerale, poate adresa un „aviz motivat” dacă consideră că un proiect de act
legislativ al UE nu este conform cu principiul subsidiarității. În acest caz,
camera/parlamentul național ar trebui să adreseze în scris opiniile sale președinților
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Parlamentului, Consiliului și Comisiei, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii
ultimei versiuni lingvistice a proiectului de act legislativ în cauză. Sunt prevăzute două
proceduri, cunoscute sub denumirea de „cartonașul galben” și „cartonașul portocaliu” (în
acest ultim caz, obligațiile sunt mai stricte), pentru o revizuire obligatorie efectuată de către
autor, în majoritatea cazurilor Comisia, a unei propuneri legislative în cazul în care avizele
motivate primite depășesc pragurile stabilite.175

În conformitate cu articolul 38a alineatul (3) din Regulamentul de procedură, toate avizele
motivate sunt trimise la comisia responsabilă pentru proiectul de act legislativ și înaintate
spre informare „comisiei competente pentru respectarea principiului subsidiarității”, și
anume Comisiei pentru afaceri juridice. La 14 decembrie 2010, Conferința președinților de
comisie a aprobat câteva principii directoare menite să asigure un tratament adecvat la nivel
de comisie al avizelor motivate primite din partea parlamentelor naționale. Astfel, toate
avizele motivate sunt traduse în toate limbile oficiale176 și trebuie distribuite membrilor
comisiilor interesate, incluse în dosarele respective și menționate în rezoluția legislativă
referitoare la propunerea în cauză. Pentru a respecta perioada de opt săptămâni în care pot fi
emise avize motivate, comisia competentă în fond din cadrul Parlamentului European nu
poate vota asupra unei propuneri înainte de expirarea termenului în care parlamentele
naționale pot emite avize motivate.

Rolul comisiei

Comisia pentru afaceri juridice îndeplinește, de fapt, două funcții distincte în ceea ce privește
avizele motivate emise de parlamentele naționale. Întâi, comisia va verifica dacă avizele sunt
cu adevărat „avize motivate” și dacă au fost trimise la timp, pentru a decide care dintre ele
vor fi traduse. Majoritatea comunicărilor din partea parlamentelor naționale nu se referă, de
fapt, la aspecte legate de nerespectarea principiului subsidiarității, ci prezintă, în esență,
punctul de vedere politic al parlamentului național respectiv cu privire la fondul propunerii.
În vreme ce aceste avize sunt redactate în limba oficială a statului membru în cauză, avizele
motivate trebuie traduse pentru a permite Parlamentului European să țină cont de ele, așa
cum prevede Protocolul nr. 2.177 Cu toate acestea, alte contribuții din partea parlamentelor
naționale vor fi transmise comisiilor interesate în limba originală.

În plus, comisia este responsabilă pentru raportul anual privind subsidiaritatea, care, conform
articolului 9 din Protocolul nr. 2, trebuie prezentat de către Comisie Consiliului European,
Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor naționale. În cursul celei de a 7-a
legislaturi, comisia a inclus opiniile sale referitoare la rapoartele anuale privind
subsidiaritatea în rapoartele sale privind „O mai bună legiferare”.

Avize motivate primite

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, comisia a verificat aproape 300 de avize
motivate primite de Parlamentul European.178 Acestea au vizat diverse domenii de politică,

175 „Cartonașul galben” este declanșat atunci când o treime din parlamentele naționale votează împotriva unei
propuneri sau un sfert pentru chestiuni din domeniul justiției și afacerilor interne. „Cartonașul portocaliu”
necesită majoritatea simplă a voturilor tuturor parlamentelor naționale. Fiecare parlament național beneficiază
de două voturi în cadrul procedurii, la care participă și camerele parlamentelor bicamerale.
176 Cu excepția limbilor malteză și irlandeză. PE este singura instituție a UE care traduce în alte limbi ale UE
toate avizele motivate transmise de parlamentele naționale. Comisia a decis să nu traducă în toate limbile de
lucru avizele motivate, cel puțin până la atingerea pragurilor pentru cartonașele galbene și portocalii.
177 Potrivit articolului 7 alineatul (1) din Protocolul nr. 2, Parlamentul European ține „seama de avizele motivate
adresate de parlamentele naționale sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naționale”.
178 472 de proiecte de acte legislative au fost transmise parlamentelor naționale spre examinare, în conformitate
cu Protocolul nr. 2 din Tratatul de la Lisabona. 468 dintre aceste proiecte de acte legislative sunt propuneri ale
Comisiei, iar celelalte 4 sunt inițiative ale Consiliului. Până în mai 2014, Parlamentul European primise un total
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de la agricultură, transport179, mediu180 și sănătate181 până la politică socială182, justiție și
afaceri interne183, servicii financiare184, telecomunicații185 și drepturi de proprietate
intelectuală186. Obiecțiile formulate de parlamentele naționale împotriva unei anumite
propuneri diferă, evident, în funcție de sectorul în cauză și de fondul și forma propunerii. Cu
toate acestea, pot fi identificate unele aspecte comune. Astfel, multe avize motivate au
susținut că un anumit act ar trebui să aibă forma unei directive, mai degrabă decât a unui
regulament, așa cum propusese Comisia.187 O altă trăsătură comună, poate chiar mai
semnificativă, a multor avize motivate o constituie obiecțiile formulate împotriva a ceea ce
multe parlamente naționale au considerat a fi o utilizare inadecvată a actelor delegate în
propuneri ale Comisiei.188

de 1 723 de documente din partea parlamentelor naționale ca răspuns la propuneri. Dintre acestea, 282 erau
avize motivate, iar restul de 1 441 erau contribuții.
179 A se vedea, de exemplu, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport
feroviar intern de călători (COM(2013)0028), care a făcut obiectul a șase avize motivate din partea
Bundesratului din Austria, Parlamentului din Luxemburg, Parlamentului din Suedia, Tweede Kamer-ului și
Eerste Kamer-ului din Țările de Jos și Parlamentului din Lituania.
180 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și
distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (COM(2012)0576),
care a făcut obiectul a trei avize motivate din partea Senatului Italiei, Parlamentului Suediei și Senatului Franței
a vizat, de fapt, pe lângă mediu, domeniul cooperării pentru dezvoltare
181 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de
lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea
tutunului și a produselor aferente (COM(2012) 0788) a făcut obiectul a opt avize motivate, din partea
Parlamentului Suediei, Camerei Deputaților și Senatului Italiei, Camerei Deputaților din Cehia, Parlamentului
Greciei, Parlamentului Portugaliei, Camerei Deputaților din România și Parlamentului Danemarcei.
182 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european
pentru cele mai defavorizate persoane (COM(2012)0617), care a făcut obiectul a patru avize motivate, din
partea Parlamentului Suediei, Bundestagului Germaniei, Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor din Regatul
Unit.
183 Cea mai notabilă a fost propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European
(COM(2013)0534), care a dus la un cartonaș galben, a se vedea mai jos.
184 Spre exemplu, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (COM(2011)0452), care a făcut obiectul unor
avize motivate din partea Parlamentului Suediei, Senatului Franței și Camerei Comunelor din Regatul Unit.
185 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului
instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (COM(2013)0147) a făcut obiectul a cinci avize
motivate din partea Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor din Regatul Unit, Camerei Deputaților din
România, Tweede Kamer-ului din Țările de Jos și Parlamentului din Suedia.
186 Astfel, propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a
drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra
operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă a făcut obiectul a patru avize motivate, din partea
Sejm-ului Poloniei, Parlamentului Suediei, Senatului Franței și Parlamentului din Luxemburg.
187 A se vedea, de exemplu, avizul motivat al Parlamentului Suediei referitor la propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și
transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296) și avizul motivat al Camerei Comunelor din Regatul Unit
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a
costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (COM(2013)0147).
188 Astfel, avizul motivat al Senatului Italiei referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și
al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor
în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea (COM (2014) 5 final) a
susținut că „dat fiind faptul că propunerea de regulament conține numeroase delegări de competențe către
Comisia Europeană și că actele implicate, nefiind legislative, se sustrag controlului subsidiarității de către
parlamentele naționale”, iar, de exemplu, avizul motivat al Senatului Franței referitor la propunerea de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței
instituțiilor de credit din Uniunea Europeană (COM(2014)0043) a formulat în mod explicit obiecții atât
împotriva numărului, cât și a domeniului de aplicare al actelor delegate propuse de Comisie.
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În 2012, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, o propunere a
Comisiei a dus la inițierea așa-numitei proceduri a „cartonașului galben”. La 21 martie 2012,
Comisia a prezentat o propunere de regulament al Consiliului privind „exercitarea dreptului
de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și al libertății de a presta
servicii”. Propunerea este deseori menționată drept propunerea „Monti II”, întrucât a urmat
recomandările fostului comisar Monti. Ea a fost prezentată de către Comisie drept un răspuns
la hotărârile Curții de Justiție în cauzele Viking-Line și Laval.189 Temeiul juridic al propunerii
a fost articolul 352 TFUE, și anume așa-numita clauză de flexibilitate.

Până în data de 22 mai 2012, termenul până la care parlamentele naționale trebuiau să
prezinte un răspuns, propunerea Comisiei făcuse obiectul a 12 avize motivate.190 Acestea au
exprimat o serie de preocupări ale parlamentelor naționale, printre altele cu privire la cât de
fundamentat este temeiul juridic, la posibilul impact negativ al sistemului relațiilor colective
de muncă din statele membre, la chestiuni legate de dreptul muncii la nivel național și la
justificarea insuficientă a necesității și obiectivelor acțiunii UE. Împreună, avizele motivate
au reprezentat 19 voturi din totalul de 54 de voturi alocate parlamentelor naționale, adică
peste o treime. În temeiul Tratatului de la Lisabona, Comisia a fost astfel obligată să-și
revizuiască propunerea și să decidă dacă o menține, o modifică sau o retrage.

La 10 iulie 2012, Comisia a organizat un schimb de opinii cu privire la temeiul juridic și la
cartonașul galben pe baza notelor pregătite de raportorii respectivi pentru temeiul juridic
(Axel Voss) și pentru subsidiaritate (Sajjad Karim). La 12 septembrie 2012, Comisia a decis
să-și retragă propunerea, deși nu din motivul nerespectării principiului subsidiarității, ci
pentru că a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca propunerea să „beneficieze de
sprijinul politic necesar în cadrul PE și al Consiliului, care să permită adoptarea sa”.

Un al doilea cartonaș galben a fost utilizat în 2013 împotriva propunerii de regulament de
instituire a Parchetului European.191 Din partea parlamentelor/camerelor naționale au fost
primite treisprezece avize motivate.192 Avizele motivate au reprezentat 18 voturi din totalul
de 56 de voturi, depășind, astfel, pragul de o pătrime din voturi necesar pentru proiectele de
acte legislative care intră în sfera de aplicare a spațiului de libertate, securitate și justiție în
temeiul articolului 76 TFUE. Avizele motivate au formulat o serie de obiecții la propunere,
inclusiv lipsa unei justificări suficiente a valorii adăugate a instituirii Parchetului European în
raport cu performanța sistemelor judiciare ale statelor membre; percepția potrivit căreia
„modelul supranațional” reprezentat de Parchetul European ar limita în mod disproporționat
suveranitatea existentă a statelor membre în domeniul dreptului penal și preferința în
favoarea consolidării formelor existente de colaborare, cum ar fi al OLAF, sau a introducerii
unor măsuri preventive în momentul alocării fondurilor UE.

La 26 noiembrie, comisia a organizat un schimb de opinii privind cartonașul galben, pe baza
unei prezentări a raportorului pentru subsidiaritate, Sajjad Karim. La 27 noiembrie 2013,

189 Hotărârea din 11 decembrie 2007, International Transport Workers’ Federation și Finnish Seamen’s
Union/Viking Line ABP și OÜ Viking Line Eesti, C-438/05, Rep., p. I-10779 și hotărârea din 18 decembrie
2007, Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets
avdelning 1, Byggettan și Svenska Elektrikerförbundet, C-341/05, Rep., p. I-11767.
190 Avizele motivate au venit din Danemarca, Letonia, Finlanda, Portugalia, Franța, Belgia, Țările de Jos,
Suedia, Luxemburg, Malta și Regatul Unit.
191 COM(2013)0534.
192 Din partea Senatului din Cehia, Tweede Kamer-ului și Eerste Kamer-ului din Țările de Jos, Camerei
Comunelor și Camerei Lorzilor din Regatul Unit, Parlamentului din Irlanda, Parlamentului din Ungaria,
Camerei Deputaților din România, Adunării Naționale din Slovenia, Senatului Franței, Parlamentului din Cipru,
Parlamentului Suediei și Parlamentului Maltei.  Avizele motivate au reprezentat 18 voturi din totalul de 56 de
voturi, depășind, astfel, pragul de o treime din voturi necesar pentru proiectele de acte legislative care intră în
sfera de aplicare a spațiului de libertate, securitate și justiție în temeiul articolului 76 TFUE.
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Comisia a publicat o comunicare în care și-a prezentat analiza avizelor motivate193 și care a
ajuns la concluzia că propunerea respectă principiul subsidiarității. Prin urmare, Comisia a
considerat că nu este necesar să-și retragă sau să-și modifice propunerea și că, așadar, o va
menține, dar a adăugat că va ține cont de avizele motivate în cursul procesului legislativ.
Comisia a dezbătut răspunsul Comisiei la cartonașul galben cu ocazia reuniunii sale din 16
decembrie 2013 în contextul unui schimb de opinii referitor la avizul comisiei privind
propunerea (raportoare Evelyn Regner), aviz adoptat la 11 februarie 2014.194

Dat fiind faptul că procedura de control al subsidiarității de către parlamentele naționale a
devenit parte a structurii instituționale a UE doar în 2009, s-ar putea spune că cea de a șaptea
legislatură a fost în oarecare măsură o perioadă de învățare pentru toți actorii implicați. În
vreme ce Parlamentul ca instituție a încercat să îmbunătățească vizibilitatea și poziția
avizelor motivate prin introducerea unor proceduri superioare în ceea ce privește prelucrarea
tehnică și administrativă a avizelor motivate, Comisia pentru afaceri juridice va beneficia în
viitor de oportunitatea de a-și optimiza răspunsul la avizele motivate. De exemplu, o mai
mare disponibilitate a facilităților pentru videoconferințe ar putea oferi posibilitatea unor
contacte cu parlamentele naționale ori de câte ori o comisie consideră că avizele motivate
privesc aspecte care ar face oportună o dezbatere comună cu membrii parlamentelor
naționale în cauză. În plus, sugestiile și recomandările prezentate de comisie în rapoartele
sale privind subsidiaritatea ar putea furniza idei pentru evoluții viitoare în cursul celei de a 8-
a legislaturi.

Rapoarte anuale

În conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 2, Comisia trebuie să prezinte în fiecare an
Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor naționale un
raport privind aplicarea articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest raport
anual trebuie, de asemenea, transmis Comitetului Economic și Social European și
Comitetului Regiunilor.

În primul raport anual adoptat de comisie după intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, raportoarea, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a subliniat că principiile
subsidiarității și proporționalității constituie cerințe de bază ale legislației primare și că
aplicarea corectă a acestora ar trebui să contribuie la garantarea faptului că legislația
europeană răspunde așteptărilor cetățenilor. Raportoarea a mai subliniat faptul că Tratatul de
la Lisabona a consolidat în mod semnificativ rolul parlamentelor naționale în ceea ce privește
principiul subsidiarității și a exprimat speranța că, în viitorul apropiat, parlamentele naționale
vor fi încurajate să coopereze și să beneficieze de noile oportunități.195

Parlamentul a ținut cont în general de opiniile comisiei, ajungând în rezoluția sa la concluzia
că „aplicarea corectă a principiilor subsidiarității și proporționalității este vitală pentru
asigurarea unui mod corect de funcționare al Uniunii Europene, precum și pentru adaptarea
corectă a activității instituțiilor sale la așteptările cetățenilor, ale întreprinderilor care își
desfășoară activitatea pe piața internă și ale administrațiilor naționale și locale, precum și
pentru a se asigura că deciziile sunt luate cât mai aproape de cetățean.”196

193 COM (2013)0851.
194 Avizul Comisiei pentru afaceri juridice destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European ((COM(2013)0534 –
C7-0000/2014 – 2013/0255(APP)).
195 A se vedea expunerea de motive din proiectul de raport privind o mai bună legiferare - al 15-lea raport al
Comisiei Europene privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității în conformitate cu articolul 9
din protocol (2009/2142(INI)).
196 P7_TA(2010)0311, adoptată la 9 septembrie 2010.
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În următorul raport, care a acoperit anul 2009, raportorul, Sajjad Karim, a observat că până la
momentul redactării raportului Parlamentul European primise peste 300 de observații din
partea parlamentelor naționale. Raportorul a subliniat că trebuie încă definite modalitățile
exacte de abordare a avizelor motivate și a contribuțiilor pentru a garanta funcționarea
efectivă a sistemelor puse în aplicare în interiorul Parlamentului, pentru a se adapta la această
inovație, a identifica posibilele deficiențe și a sugera îmbunătățiri.197

Rezoluția Parlamentului referitoare la raport a salutat „ implicarea mai activă a parlamentelor
naționale în procesul legislativ european, în special în procesul de verificare a conformității
propunerilor legislative cu principiul subsidiarității”. Ea a subliniat că, „în contextul utilizării
instrumentelor de formulare de obiecții și de adoptare de acțiuni cu privire la încălcarea
subsidiarității” a existat o lipsă a „criteriilor materiale pentru stabilirea încălcării principiului
subsidiarității sau proporționalității” și a subliniat, prin urmare, „necesitatea definirii cu
claritate a condițiilor materiale de aplicare a principiilor în cauză la nivelul UE.” Rezoluția a
adăugat faptul că „parlamentele naționale, în măsura răspunderii stabilite prin tratat, vor
putea examina mai bine compatibilitatea propunerilor legislative cu principiile subsidiarității
și proporționalității dacă și Comisia își va îndeplini, la rândul său, pe deplin obligația de
motivare detaliată și cuprinzătoare a deciziilor prevăzută la articolul 5 din Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității”.198

Sajjad Karim a fost, de asemenea, raportorul pentru următorul raport anual al comisiei, în
care a observat că „criticile formulate de Comitetul de evaluare a impactului în ceea ce
privește examinarea subsidiarității au fost făcute, de asemenea, de către unele parlamente
naționale în observațiile lor, în conformitate cu mecanismul de control al subsidiarității
introdus în Tratatul de la Lisabona”.199

Aceste chestiuni au fost incluse și în rezoluția adoptată în ședință plenară, care a sugerat „să
se evalueze dacă ar trebui stabilite la nivelul UE criterii corespunzătoare, de evaluare a
conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității” și a considerat că „termenele
actuale prevăzute în tratate pentru efectuarea controalelor privind subsidiaritatea de către
parlamentele naționale ar trebui revizuite pentru a determina dacă acestea sunt suficiente.” În
plus, rezoluția a sugerat ca „PE, Comisia și reprezentanții parlamentelor naționale să
investigheze modul în care pot fi atenuate obstacolele în calea participării parlamentelor
naționale la mecanismul de control al subsidiarității”. În special, a îndemnat Comisia „să
expună cu regularitate motivele inițiativelor sale legislative pe baza principiului
subsidiarității și să îmbunătățească aceste expuneri”. 200

Analizând, în cadrul ultimului raport anual adoptat în timpul legislaturii, mecanismul prin
care parlamentele naționale controlează subsidiaritatea, raportorul a subliniat că „este nevoie
de o discuție mai largă privind evoluția competențelor acordate parlamentelor naționale,
aliniind stimulentele la controlul cu efecte la nivel european, ținând cont de faptul că
presiunea asupra timpului și a resurselor cu care se confruntă parlamentele naționale atunci
când reacționează la propunerile de acte legislative contribuie la „deficitul democratic” din
UE”. Cu toate acestea, raportorul a adăugat că „(î)n timp ce o astfel de discuție ar face parte
din dezbaterea generală în curs de desfășurare privind următorii pași ai proiectului de
integrare europeană, în prezent ar putea fi aduse multe îmbunătățiri practice procesului de

197 A se vedea expunerea de motive din proiectul de raport referitor la o mai bună legiferare, subsidiaritate și
proporționalitate și o reglementare inteligentă (2011/2029(INI)).
198 P7_TA(2011)0381, adoptată la 14 septembrie 2011.
199 Proiect de raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor
subsidiarității și proporționalității (2010) (2011/2276(INI)).
200 P7_TA(2012)0340, adoptată la 13 septembrie 2012.
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control parlamentar național, de exemplu cu privire la diseminarea informațiilor, la
furnizarea orientărilor și la stabilirea criteriilor pentru avizele motivate”.201

Rezoluția adoptată a considerat, printre altele, că „mecanismul de control al principiului
subsidiarității trebuie să fie gândit și utilizat ca un instrument important de colaborare între
instituțiile europene și instituțiile naționale” și a luat „act, cu satisfacție, de faptul că acest
instrument este utilizat în practică ca mijloc de comunicare și de dialog dedicat cooperării
dintre diversele niveluri instituționale din cadrul sistemului european structurat pe mai multe
niveluri”. A exprimat îngrijorarea „că unele avize motivate ale parlamentelor naționale
evidențiază faptul că, într-o serie de propuneri legislative ale Comisiei, subsidiaritatea este
justificată insuficient sau deloc” și a recomandat „verificarea motivelor pentru care
parlamentele naționale prezintă atât de puține avize motivate, stabilindu-se dacă acest fapt se
datorează respectării principiului subsidiarității sub toate aspectele sau incapacității
parlamentelor naționale de a pune în executare acest principiu din cauza lipsei de resurse sau
a constrângerilor temporale”.202

2. Aplicarea dreptului comunitar

2.1. Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar
Introducere

Potrivit articolului 4 TUE, garantarea aplicării corecte a dreptului UE constituie obligația
fundamentală a statelor membre. Articolul 17 alineatul (1) TUE stabilește rolul Comisiei de
gardian al tratatelor, ceea ce reflectă responsabilitatea Comisiei de a asigura aplicarea
dreptului UE. Articolele 258 și 260 din TFUE vizează autoritatea Comisiei de a iniția acțiuni
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre pentru nerespectarea
dreptului UE. Articolul 258 TFUE privește procedura de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor, dacă este necesar, prin intermediul unei acțiuni inițiate de Comisie împotriva
unui stat membru în fața Curții de Justiție, în vreme ce articolul 260 TFUE stabilește
procedura prin care Comisia poate solicita Curții să impună statelor membre în cazul cărora
s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor plata unor penalități.

Modificări introduse de Tratatul de la Lisabona
Tratatul de la Lisabona a adăugat două elemente noi la articolul 260 TFUE: Comisia poate
solicita direct Curții de Justiție să impună penalități cu titlu cominatoriu unui stat membru
pentru transpunerea tardivă a unei directive adoptate în cadrul unei proceduri legislative, în
cazul în care sesizează Curtea de Justiție printr-o acțiune în temeiul articolului 258 din
TFUE. Prin urmare, a fost simplificată procedura care impunea o a doua sesizare a CEJ în
conformitate cu articolul 260 alineatul (2) din TFUE vizând impunerea de penalități cu titlu
cominatoriu în urma unei prime hotărâri conform articolului 258.

Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE
Comisia publică un raport anual privind aplicarea dreptului UE de către statele membre și
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și alte măsuri adoptate pentru a pune
capăt încălcărilor și a le preveni. Analiza comisiei vizând monitorizarea de către Comisie a
aplicării dreptului comunitar este, așadar, și ea un exercițiu anual, bazat pe raportul Comisiei
pe anul precedent. Printre principiile de bază ale acestui exercițiu se numără convingerea că

201 A se vedea proiectul de raport referitor la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la
proporționalitate – al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011 (2013/2077(INI)), raportor Sajjad
Karim.
202 P7_TA(2014)0061, adoptată la 4 februarie 2014.
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o adevărată cetățenie a UE și condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi presupun
aplicarea corectă a dreptului UE în statele membre și de către acestea, iar implementarea
corectă și rapidă a dreptului UE reprezintă o parte integrală și esențială a „unei mai bune
legiferări”. Eva Lichtenberger a fost raportoarea comisiei pentru toate aceste rapoarte anuale
pe durata legislaturii.

Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2008)203

Raportul a evaluat monitorizarea de către Comisie a aplicării
dreptului Uniunii Europene în 2008.204 Și-a concentrat analiza
pe raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind
proiectul EU Pilot”, în care Comisia a propus o evaluare a
realizărilor proiectului EU Pilot după 22 de luni de la
demararea acestuia. Comisia a abordat anumite aspecte-cheie
legate de derularea proiectului EU Pilot, care urmărește în
esență să evite procedurile formale de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor prin intermediul unor contacte
neoficiale cu statele membre.

Comisia a subliniat, de asemenea, rolul cetățenilor în
asigurarea respectării dreptului Uniunii la nivel național și și-a
exprimat îngrijorarea cu privire la informațiile insuficiente

furnizate acestora în contextul EU Pilot și a solicitat Comisiei
să pună la dispoziție date relevante care să permită o analiză a
valorii adăugate a EU Pilot la procedurile actuale de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comisia a sugerat, de
asemenea, Comisiei să propună un „cod procedural” privind
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în baza
noului temei juridic al articolului 298 din TFUE, pentru a
consolida drepturile cetățenilor și transparența.

Al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2009)205

În raportul său, comisia a remarcat mai ales intenția Comisiei de a revizui politica sa
generală cu privire la înregistrarea plângerilor și relațiile cu reclamanții în contextul
experienței rezultate din aplicarea noilor metode în curs de testare206 și și-a exprimat
îngrijorarea în ceea ce privește renunțarea la utilizarea de către Comisie a procedurii de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ca instrument esențial în garantarea aplicării legislației
Uniunii de către statele membre în timp util și într-o manieră corectă.

Comisia a subliniat, în special, necesitatea de a înregistra toate plângerile primite într-un mod
consecvent. A îndemnat Comisia să nu folosească legislația „soft” atunci când este vorba de
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, ci să propună un regulament care să
implice pe deplin Parlamentul, în calitate de colegislator, într-un astfel de element esențial al

203 A7-9999/2010. A se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului European referitoare la cel de-al 26-lea
raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2008), T7-0437/2010, adoptată la 25
noiembrie 2010.
204 Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2008) din 15.12.2009, COM(2009) 675
final.
205 A7-0249/2011. A se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului European referitoare la cel de-al 27-lea
Raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009), T7-0377/2011, adoptată la 14
septembrie 2011.
206 Al 27-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009) din

1.10.2010, COM(2010) 538 final.

Eva Lichtenberger,
Verts/ALE, AT, a fost
raportoarea comisiei
pentru toate rapoartele
anuale în timpul
legislaturii.
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ordinii juridice a UE. Comisia a salutat elementul nou din articolul 260 din TFUE, care
permite Comisiei să solicite Curții de Justiție să impună penalități cu titlu cominatoriu unui
stat membru pentru transpunerea tardivă a unei directive, în cazul în care sesizează Curtea de
Justiție printr-o acțiune în temeiul articolului 258 din TFUE și a considerat importantă
utilizarea de către Comisie a acestor mijloace pentru a garanta aplicarea legislației Uniunii de
către statele membre în timp util și într-o manieră corectă.

Al 28-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2010)207

Pe lângă cel de-al 28-lea Raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii
Europene pentru anul 2010208, comisia a analizat, de asemenea, două comunicări ale
Comisiei care au legătură cu raportul, și anume Al doilea raport de evaluare al Comisiei
privind proiectul EU Pilot209 și comunicarea privind actualizarea gestionării relațiilor cu
petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii.210 Comisia și-a reiterat opinia
potrivit căreia Comisia, în loc să folosească instrumente juridice neobligatorii atunci când
este vorba de procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cum ar fi cele două
comunicări menționate mai sus, ar trebui să propună un regulament în conformitate cu
articolul 298 TFUE. Acest regulament ar trebui să stabilească diferitele aspecte ale
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și ale procedurii anterioare constatării
neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv notificările, termenele obligatorii, dreptul de a fi audiat,
obligația de a menționa motivele, precum și dreptul fiecărei persoane de a avea acces la
propriul dosar, în vederea consolidării drepturilor cetățenilor și garantării transparenței.

Dat fiind rolul esențial al instanțelor naționale în aplicarea dreptului UE, comisia a subliniat
nevoia de a consolida coordonarea pregătirii juridice a judecătorilor naționali, a personalului
din justiție, a reprezentanților oficiali și funcționarilor din administrațiile naționale, pentru a
respecta pe deplin conceptul unei Uniuni bazate pe statul de drept.

Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)211

Constatând că, conform raportului anual al Comisiei212, aceasta a redus în ultimii ani
numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, deschizând 2 900 de astfel de
proceduri în 2009, 2 100 în 2010 și 1 775 în 2011 și că raportul anual a indicat o creștere a
cazurilor de întârziere la transpunerea legislației europene de-a lungul mai multor ani (1 185
în 2011, 855 în 2010, 531 în 2009), comisia a considerat că aceste statistici nu reflectă în
mod exact actualul deficit de respectare a dreptului Uniunii, ci reprezintă doar încălcările
cele mai grave sau plângerile persoanelor sau organismelor celor mai vehemente.

Potrivit unui studiu comandat de comisie, Comisia nu a dispus „nici de politica, nici de
resursele necesare pentru identificarea sistematică a cazurilor de neconformitate și

207 A7-0330/2012.  A se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului European referitoare la cel de-al 28-lea
raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2010), T7-0442/2012, adoptată la 21
noiembrie 2012.
208 Al 28-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2010) din 29.9.2011 COM(2011) 588
final.
209 Al doilea raport de evaluare al Comisiei privind proiectul EU Pilot (SEC(2011)1626).
210 Comunicare privind actualizarea gestionării relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului
Uniunii (COM(2012)0154).
211 A7-0055/2014. A se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului European referitoare la cel de-al 29-lea
raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2011), T7-0051/2014, adoptată la 4
februarie 2014.
212 Raport al Comisiei, al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)
Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011), COM(2012) 714 final, p.2-3.
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declanșarea unor acțiuni împotriva acestora”.213 Prin urmare, comisia a îndemnat Comisia să
considere asigurarea respectării dreptului UE drept o adevărată prioritate politică, care să fie
abordată în strânsă colaborare cu Parlamentul, subliniind faptul că acesta din urmă are
datoria de a garanta responsabilitatea politică a Comisiei și, în calitate de colegislator, de a se
asigura că este el însuși pe deplin informat cu privire la problemele aferente implementării și
aplicării dreptului UE, pentru a-și îmbunătăți în permanență activitatea sa legislativă.

2.2. Rapoartele de punere în aplicare privind transpunerea legislației comunitare în
legislația națională și punerea în aplicare și asigurarea respectării acesteia în statele
membre

Dezvoltând în continuare abordarea stabilită în legislatura anterioară. comisia s-a angajat în
mod activ în pregătirea rapoartelor privind punerea în aplicare a dreptului Uniunii de către
statele membre și în cursul celei de-a șaptea legislaturi. Aceste rapoarte privesc punerea în
aplicare a unor acte juridice specifice, alese dintre cele care intră în domeniile de competență
ale comisiei. Ele demonstrează importanța crucială a transpunerii depline și corecte a
dreptului UE, în vederea garantării respectării drepturilor și obligațiilor pe care acesta le
instituie.

În acest context, comisia a adoptat un raport privind punerea în aplicare a Directivei
2008/52/CE privind medierea în statele membre, impactul acesteia asupra medierii și
acceptarea sa de către instanțe214. Obiectivul Directivei 2008/52/CE a fost acela de a
promova soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor, încurajând utilizarea medierii și asigurând
o relație echilibrată între mediere și procedurile judiciare. Raportul a examinat modalitățile în
care statele membre au transpus principalele dispoziții ale directivei în ceea ce privește
posibilitățile de care dispun instanțele pentru a sugera în mod direct părților să recurgă la
mediere (articolul 5), garanția confidențialității (articolul 7), caracterul executoriu al
acordurilor rezultate în urma medierii (articolul 6), precum și efectul medierii asupra
termenelor de decădere și de prescripție (articolul 8). Concluzia raportului a fost că statele
membre, în ansamblu, au avansat pe calea punerii în aplicare a Directivei 2008/52/CE până
la 21 mai 2011. Deși statele membre au urmat abordări variate în materie de reglementare,
iar unele dintre ele au înregistrat întârzieri minore, nu este mai puțin adevărat faptul că cele
mai multe state nu doar respectă, dar, în realitate, au mers mai departe decât prevedeau
cerințele directivei, în special în două domenii, și anume stimulentele financiare destinate
participării la mediere și cerințele obligatorii privind medierea. S-a observat că unele state
europene au întreprins o serie de inițiative sub forma stimulentelor financiare acordate
părților care recurg la mediere pentru soluționarea cauzelor: în Bulgaria, părțile beneficiază
de rambursarea în proporție de 50% a taxei deja achitate statului pentru înregistrarea
plângerii la instanță, dacă soluționează litigiul prin intermediul medierii, iar legislația română
prevede rambursarea în totalitate a taxei de procedură, dacă părțile soluționează prin mediere
un litigiu juridic pendinte. Pe lângă stimulentele financiare, anumite state membre ale căror
sisteme judiciare sunt supraîncărcate au optat pentru norme care conferă caracter obligatoriu
medierii. Exemplul cel mai frapant îl constituie Decretul legislativ nr. 28 din Italia, care
urmărește, în acest mod, să revizuiască în mod fundamental sistemul juridic și să reducă
volumul de lucru al instanțelor italiene, care sunt cunoscute pentru blocajele cu care se
confruntă, reducând numărul de cauze aflate pe rol și durata minimă de nouă ani necesară
pentru soluționarea definitivă a cauzelor în materie civilă. Acest tip de inițiative naționale au
ajutat la soluționarea mai eficientă a litigiilor și la reducerea volumului de lucru al

213 Studiu comandat de Parlamentul European, Departamentul tematic C, „Instrumente pentru asigurarea
implementării și aplicării legislației UE și evaluarea eficacități i acestora”, Bruxelles 2013, p. 11.
214 2011/2026(INI), Raportoare: Arlene McCarthy
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instanțelor. Rezultatele obținute îndeosebi în Italia, Bulgaria și România demonstrează că
medierea poate oferi o soluționare extrajudiciară a litigiilor care prezintă un raport avantajos
între costuri și eficacitate și decurge rapid, prin procese adaptate la nevoile părților.
Subliniind trăsăturile pro-consumator ale sistemelor alternative de soluționare a litigiilor,
care oferă o soluție practică pe măsură, comisia a solicitat în acest context prezentarea
promptă de către Comisie a unei propuneri legislative privind soluționarea alternativă a
litigiilor. Comisia a recunoscut, de asemenea, importanța stabilirii unor standarde comune
pentru a accede la profesia de mediator în vederea promovării unei medieri de o calitate mai
bună și a asigurării unor standarde înalte de pregătire profesională și de acreditare în Uniunea
Europeană.

Cel mai recent, comisia a adoptat un raport privind punerea în aplicare a Directivei privind
dreptul de suită 2001/84/CE215. Directiva a fost concepută urmărindu-se două obiective
principale: pe de o parte, acela „de a asigura că autorii operelor de artă plastică sau grafică
beneficiază de succesul economic al operelor lor de artă originale” și, pe de altă parte,
armonizarea aplicării dreptului de suită în cadrul UE. Raportul a examinat efectul directivei
asupra piețelor interne și efectul introducerii dreptului de suită în acele state membre care nu
au aplicat acest drept în legislația națională anterior intrării în vigoare a directivei. Raportul a
subliniat faptul că există o legătură insuficientă între pierderea cotei de piață de artă a UE
pentru operele artiștilor în viață (observată în perioada 2008-2010) și transpunerea directivei
în legislația națională. De fapt, a arătat că piețele de artă în cadrul UE diferă în natură și
alcătuire. De asemenea, alți factori afectează dezvoltarea piețelor de artă. Aplicarea de TVA,
comisioane și costuri administrative (inclusiv cele legate de administrarea dreptului de suită),
precum și gusturile în schimbare și perceperea investiției în domeniul artei de către
cumpărător: toate acestea au un rol important în fluctuația pieței de artă. În lumina acestor
considerații și dat fiind faptul că directiva nu a fost pusă în aplicare pe deplin în toate statele
membre decât la 1 ianuarie 2012, Comisia a fost invitată să reevalueze directiva în 2015,
reexaminând, în următorul său raport de evaluare, ratele aplicabile, pragurile și pertinența
categoriilor de beneficiari. În plus, Comisia a fost îndemnată să colaboreze îndeaproape cu
părțile interesate pentru a consolida poziția pieței europene de artă și a aborda viitoarele
provocări și probleme.

3. Acte delegate și de punere în aplicare

3.1. Context

Pe măsură ce Comunitățile Europene au dobândit competențe din ce în ce mai extinse, a
devenit din ce în ce mai important ca aceste competențe să aibă un nivel suficient de
legitimitate democratică. Această evoluție a dus la consolidarea rolului Parlamentului
European, în general și, în special la introducerea procedurii codeciziei. Comunitățile
Europene s-au transformat în Uniunea Europeană și prin Tratatul de la Lisabona procedura
de codecizie a devenit procedura legislativă ordinară. Totuși legiferarea în Uniunea
Europeană s-a realizat pentru o lungă perioadă de timp sub nivelul legislativ, prin acte care
puneau în aplicare acte legislative în temeiul sistemului „comitologiei”216. Adeseori aceste
norme structurau sensul politicii stabilite prin acte legislative. Prin urmare, a fost necesară
asigurarea unui nivel suficient de legitimitate democratică și pentru aceste norme.

215 2012/2038(INI), raportoare: Marielle Gallo
216 Bazat pe Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea
competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23), modificată prin Decizia
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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În acest context, articolele 290 și 291 din Tratatul de la Lisabona au înlocuit vechiul sistem al
comitologiei cu acte delegate și acte de punere în aplicare. Pe măsură ce fosta procedură a
comitologiei s-a transformat dintr-un sistem care a fost dezvoltat pentru a lua decizii tehnice
rapid și eficient într-un sistem care implica din ce în ce mai multe decizii politice,
Parlamentul a încercat să dobândească un control mai mare asupra felului în care era folosită
această procedură de către Comisie. Acestea au dus la introducerea în 2006 a procedurii de
reglementare cu control (PRC) care prevedea posibilitatea exercitării dreptului de veto în
legătură cu măsurile. După introducerea actelor delegate în temeiul Tratatului de la Lisabona,
acum Parlamentul și Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat, fără ca această
obiecțiune să fie supusă unui anumit criteriu așa cum era cazul în conformitate cu procedura
PRC. În plus, Parlamentul și Consiliul pot defini în mod explicit obiectivele, domeniul de
aplicare și durata fiecărei delegări de competențe în actul de bază și pot revoca delegarea
dacă este necesar, mărind astfel controlul legiuitorului.

În timp ce articolul 290 din TFUE referitor la actele delegate este direct aplicabil, există un
temei juridic în articolul 291 din TFUE care prevede adoptarea de regulamente în
conformitate cu procedura legislativă ordinară pentru a stabili normele și principiile generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie.

Totuși de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona au existat multe dezbateri în
cadrul Parlamentului și între instituții cu privire la aplicarea practică a acestor articole, nu în
ultimul rând deoarece Parlamentul a insistat să fie adoptate mai degrabă acte delegate, decât
acte de punere în aplicare având în vedere că influența și competențele sale sunt considerabil
mai mari în privința primelor, decât a celor din urmă. Este de așteptat ca această dezbatere să
continue și să fie aprofundată în timpul celei de-a opta legislaturi. În cadrul Parlamentului,
Comisia pentru afaceri juridice își coordonează îndeaproape activitatea cu cea a organelor
politice și a celorlalte comisii și servicii, în special Unitatea CODE și Serviciul Juridic, mai
ales pentru a stabili o abordare comună cu Comisia și Consiliul cu privire la aceste aspecte,
cu obiectivul final de a conveni dispoziții referitoare la actele delegate și la actele de punere
în aplicare care să fie incluse într-un viitor Acord interinstituțional actualizat privind o mai
bună legiferare.

Diferența dintre actele delegate și actele de punere în aplicare

Actul de bază este primul instrument care definește politica Uniunii stabilită în temeiul
juridic relevant din tratat. Actul delegat este un instrument complementar folosit pentru a
defini în continuare conținutul actului de bază. Acesta se limitează la elementele neesențiale
ale actului de bază. Elementele esențiale rămân în competența legiuitorului și nu pot fi
introduse nici într-un act delegat, nici într-un act de punere în aplicare217. Actul de punere în
aplicare este un instrument care pune în aplicare normele prevăzute de actul de bază, atunci
când sunt necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare a actului de bază.

Desemnarea unui act drept act delegat sau act de punere în aplicare trebuie să se bazeze pe
factori obiectivi care trebuie să permită controlul jurisdicțional al soluției adoptate.

Curtea de Justiție a pronunțat recent o hotărâre referitoare la chestiunea demarcării218.
Comisia a introdus o acțiune împotriva Parlamentului și Consiliului, solicitând anularea unui

217 Jurisprudență constantă privind diferența dintre elementele esențiale și neesențiale a fost recent reiterată și i s-
au adus clarificări suplimentare în cauza privind Codul frontierelor Schengen: cauza C-355/10,
Parlamentul/Consiliul ECLI:EU:C:2012:516.
218 Hotărârea Curții de Justiție din 18 martie 2014, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, C-427/12
ECLI:EU:C:2014:170.
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articol din Regulamentul privind produsele biocide care prevede adoptarea de măsuri de
stabilire a taxei care urmează a fi plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)
printr-un act de punere în aplicare, nu printr-un act delegat. Comisia susținut că articolul în
cauză ar completa anumite elemente neesențiale ale actului legislativ și că, prin urmare, un
astfel de act ar trebui să fie adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290
din TFUE, nu cu cea prevăzută la articolul 291 din TFUE. Totuși Curtea a respins acțiunea și
a susținut că legiuitorul are libertatea de a dispune adoptarea de acte de punere în aplicare, nu
în ultimul rând având în vedere că nu îi conferă Comisiei competențele de a completa
anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, ci de a furniza detalii suplimentare în
legătură cu conținutul normativ al respectivului act.

3.2. Implicarea Parlamentului în punerea în aplicare a articolelor 290 și 291 din
TFUE

Întrucât Comisia JURI este responsabilă, în conformitate cu Regulamentul de procedură, de
interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și conformitatea actelor Uniunii cu
legislația primară, toate aspectele orizontale referitoare la actele delegate și actele de punere
în aplicare țin de competența JURI. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în
2009, JURI a elaborat patru rezoluții legislative219, două rapoarte din proprie inițiativă220 și
un document de lucru221 pentru care József Szájer a fost raportor. În plus, JURI a adoptat
cinci avize privind delegarea competențelor legislative referitoare la propuneri legislative
specifice, fie la cererea altor comisii, fie din proprie inițiativă222.

Totuși, speranțele mari legate de articolele 290 și 291 din TFUE în ceea ce privește
îmbunătățirea în continuare a acestui control al legiuitorului asupra legiferării de nivel
secundar și, prin urmare, consolidarea legitimității democratice a actelor rezultate,
ameliorând totodată eficacitatea legislației și continuând procesul de simplificare a acesteia
la nivel european, nu s-au materializat așa cum s-a prevăzut inițial. În schimb, a rezultat o
serie de probleme privind aplicarea în practică a acestor articole.

În primul rând, alegerea între a utiliza acte delegate sau acte de punere în aplicare creează
dificultăți în cadrul a numeroase negocieri cu privire la noile propuneri legislative ale
Comisiei și cu privire la propunerile de aliniere la Tratatul de la Lisabona a legislației în
vigoare.

În al doilea rând, există mai multe probleme legate de pregătirea și adoptarea de către
Comisie, respectiv, de gestionarea de către Parlamentul European, a proiectelor de acte
delegate și de acte de punere în aplicare, precum și probleme legate inclusiv de modurile
diferite în care Parlamentul își exercită competențele de control, de implicarea experților și
de crearea unui flux de informații efectiv și eficient între instituții și în cadrul Parlamentului.

3.3. Avize în temeiul articolului 37a din Regulamentul de procedură
Articolul 37a din Regulamentul de procedură prevede posibilitatea ca Comisia pentru afaceri
juridice să prezinte avize referitoare la folosirea actelor delegate în contextul anumitor
propuneri de acte legislative. Această dispoziție este în analogie cu dispozițiile prevăzute la
articolul 37 privind avizele referitoare la temeiul juridic, însemnând că alte comisii
parlamentare pot solicita Comisiei pentru afaceri juridice să se pronunțe în legătură cu
delegarea competențelor legislative și în special în privința obiectivelor, a conținutului, a

219 2010/0051(COD), 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) și 2013/0365(COD).
220 2010/2021(INI) și 2012/2323(INI).
221 PE506.179v02-00.
222 A se vedea secțiunea 3.3 de mai jos.
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domeniului de aplicare și a duratei delegării, precum și a condițiilor la care este supusă
respectiva delegare. Comisia JURI poate adopta un astfel de aviz și din proprie inițiativă.

De la introducerea acestui articol în 2010, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat în total
cinci avize în contextul procedurilor legislative, dintre care unul a fost din proprie inițiativă:

1. Alimentele și ingredientele alimentare noi (2008/0002(COD))

2. Producția ecologică (2010/0364(COD))
3. Bateriile (2012/0066(COD))

4. Tutunul (2012/0366(COD))

5. Mărcile (2013/0088(COD))
Cu fiecare aviz adoptat, acestea au devenit mai lungi și mai aprofundate. Începând cu avizul
în cazul tutunului, s-a atașat avizului un tabel în care erau analizate individual toate
dispozițiile privind delegări sugerate sau dispozițiile privind acte de punere în aplicare.
Ultimul aviz prezentat, cel referitor la mărci, a fost de 46 de pagini.

Se preconizează că vor fi solicitate din ce în ce mai multe avize în timpul celei de-a opta
legislaturi și, prin urmare, JURI preconizează crearea unei modalități mai structurate de
gestionare a acestor avize, de exemplu prin inițierea unei proceduri prin care toate
propunerile legislative majore vor fi analizate în vederea emiterii unui aviz în temeiul
articolului 37a, chiar dacă acesta nu a fost solicitat de comisia competentă în fond.
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IV. FUNCȚIA INSTITUȚIONALĂ
După ce am analizat domeniile de politică pentru care Comisia pentru afaceri juridice este
competentă, acum ne putem ocupa de o serie de funcții instituționale pe care comisia le
îndeplinește în cadrul Parlamentului.

1. Alegerea temeiului juridic pentru actele juridice ale Uniunii Europene

Statul de drept este unul dintre principiile esențiale pe care se bazează Uniunea Europeană223.
În temeiul principiului atribuirii, competența Uniunii de a elabora legislație UE este limitată
la domeniile atribuite prin tratate și trebuie exercitată pentru realizarea obiectivelor stabilite
prin aceste tratate224. Așadar toate actele cu caracter juridic obligatoriu adoptate de instituțiile
UE trebuie întemeiate pe una sau mai multe dispoziții din tratate, care împuternicesc
Uniunea să legifereze într-un anumit domeniu sau dintr-un act juridic adoptat în temeiul
tratatelor care prevede alte acte de punere în aplicare a acestuia în limite bine definite.

Temeiul juridic definește competența materială a UE de a legifera și, în același timp,
specifică modul în care trebuie exercitată competența respectivă. În conformitate cu articolul
13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție trebuie să acționeze în limitele atribuțiilor care îi
sunt conferite prin tratate225. Prin urmare, alegerea temeiului juridic are o importanță
esențială, în special pentru Parlament, întrucât stabilește în ce măsură Parlamentul este
implicat în procesul legislativ.

1.1. Jurisprudența Curții de Justiție
În jurisprudența sa Curtea de Justiție a subliniat, astfel, că alegerea temeiului juridic corect
are importanță constituțională având în vedere consecințele sale asupra competenței și a
procedurii226. Curtea a subliniat că alegerea temeiului juridic pentru o măsură a Uniunii
trebuie să se bazeze pe factori obiectivi, în special scopul și conținutul măsurii, astfel încât să
fie posibil controlul jurisdicțional al alegerii227.

În general un act ar trebui să aibă un singur temei juridic, și anume cel presupus de scopul
sau componenta principală sau predominantă a actului în cauză228. Un temei juridic dublu
sau multiplu poate fi folosit numai dacă o măsură urmărește simultan o serie de obiective sau
are mai multe componente conectate, fără ca unul să fie secundar sau indirect față de
celălalt229, cu condiția ca procedurile stabilite pentru fiecare temei juridic să nu fie
incompatibile230.

1.2. Rolul Comisiei pentru afaceri juridice

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului231, în cazul în care o comisie
permanentă contestă temeiul juridic al unui proiect de act, aceasta trebuie să sesizeze
Comisia JURI, în caz contrar amendamentul care vizează modificarea temeiului juridic va fi

223Articolul 2 TFUE.
224 Articolul 5 alineatul (2) din TUE.
225 Cauza C-403/05, Parlamentul/Comisia, Rep., 2007, p. I-09045, punctul 49 și jurisprudența citată în aceasta.
226 Avizul 2/00 Carthagna Protocol, Rec., 2001, p. I-9713, punctul 5; cauza C-370/07, Comisia/Consiliul, Rep.,
2009, p. I-8917, punctele 46-49; avizul 1/08, Acordul General privind Comerțul cu Servicii, Rep., 2009, p. I-
11129, punctul 110.
227 A se vedea cel mai recent cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, ECI:UE:C:2013/675.
228 A se vedea ibidem punctul 53 și jurisprudența citată.
229 Cauza C-411/06, Comisia/Consiliul, Rep., 2007, p. I-8887, punctul 47.
230 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25.
231 Articolul 37.
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inadmisibil. Raportorul Comisiei pentru afaceri juridice, numit pentru șase luni pe baza unui
sistem de rotație între grupurile politice va întocmi o notă adresată membrilor comisiei,
pentru a facilita emiterea unui aviz în cunoștință de cauză și obiectiv, având în vedere
argumentele prezentate și corpusul din ce în ce mai mare al jurisprudenței Curții de Justiție.

Comisia poate, de asemenea, să abordeze chestiuni legate de temeiurile
juridice din proprie inițiativă232. Avizele JURI pot și, după caz, țin
seama de impactul pe care amendamentele Parlamentului îl pot avea
asupra temeiului juridic al unui proiect de act, adică, în ce măsură
acestea ar schimba scopul și conținutul actului. Comisia poate examina
temeiul juridic al rapoartelor de inițiativă legislativă a Parlamentului
pentru a analiza dacă inițiativa este bazată pe un temei juridic solid.

1.3. Evoluții în timpul celei de-a șaptea legislaturi

Comisia pentru afaceri juridice a adoptat 64 de avize referitoare la temeiuri juridice în timpul
celei de-a șaptea legislaturi a Parlamentului ales prin sufragiu direct, față de 48 de avize în
timpul celei de-a șasea legislaturi, dintre care 8 din proprie inițiativă. Unul dintre motivele
creșterii numărului de cereri din partea altor comisii pentru un aviz referitor la temeiul juridic
corect pentru un act legislativ propus au fost, fără îndoială, schimbările considerabile de
competențe și proceduri introduse de Tratatul de la Lisabona.

Schimbările au cuprins impunerea proceduri legislative ordinare (codecizia) pentru marea
majoritate a actelor legislative, inclusiv în domenii cum ar fi agricultura și pescuitul, politica
energetică, imigrația și fondurile UE, precum și obligația obținerii aprobării Parlamentului
pentru majoritatea acordurilor internaționale. Emiterea de către JURI a unor avize referitoare
la temeiul juridic corect în legătură cu propuneri din toate domeniile menționate anterior
reflectă opiniile diferite cu privire la aplicarea corectă a tratatelor revizuite, inclusiv în ceea
ce privește domeniul de aplicare al noilor competențe ale Parlamentului.

Comisia a adoptat o viziune strictă asupra articolului 352 din TFUE, care permite adoptarea
anumitor măsuri, în cazul în care tratatul nu a prevăzut atribuțiile necesare în acest sens.
Într-o serie de cazuri, comisia a ajuns la concluzia că un temei juridic relevant exista deja în
tratat, invalidând astfel folosirea articolului 352 din TFUE (care prevede numai procedura
aprobării Parlamentului). De exemplu, comisia a recomandat ca temei juridic corespunzător
pentru propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a
programului „Europa pentru cetățeni” articolele 167 și 352 din TFUE, întrucât a considerat
că programul vizează și obiectivele privind cultura și istoria, astfel cum sunt consacrate în
articolul 167 din TFUE233. Din punct de vedere procedural, acest temei juridic dublu ar fi dus
la aplicarea procedurii legislative ordinare (în conformitate cu articolul 167 din TFUE),
coroborat cu unanimitatea (în temeiul articolului 352 din TFUE), întrucât Curtea a permis
această combinație234 în vederea salvgardării prerogativelor Parlamentului235.

232 Articolul 37 alineatul (3).
233 Avizul din 28 martie 2012 referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului de instituire,
pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni” (COM(2011)0884 final - 2011/0436
(APP)).
234 Cauza C-166/07, Parlamentul European/Consiliul, punctul 69.
235 În cele din urmă Parlamentul a convenit să adopte regulamentul în cauză pe baza articolului 352 din TFUE,
dar a insistat într-o anexă separată că articolele 167 și 352 din TFUE ar fi trebuit să constituie temeiul juridic și
că „a renunțat la poziția sa privind temeiul juridic dublu și prin urmare la dreptul său la codecizie numai pentru a
evita un blocaj procedural total și o întârziere corespunzătoare a intrării în vigoare a programului”: Declarație
care însoțește Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 referitoare la proiectul de
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Un alt caz în care comisia a contestat folosirea articolului 352 din TFUE ca temei juridic a
fost propunerea deciziei Consiliului privind adaptarea acordului de cooperare cu San Marino
la aderarea Croației236. În acest caz comisia s-a opus temeiului juridic dublu al articolelor 207
și 352 din TFUE propus de Comisie, susținând că componenta din cadrul acordului legată de
cooperarea cu țările terțe depășea politica comercială comună astfel cum este stipulată la
articolul 207 din TFUE începând cu Tratatul de la Lisabona și, prin urmare, nu necesita
recurgerea la articolul 352 din TFUE, ci declanșa folosirea temeiului juridic specific pentru
cooperarea cu țările terțe prevăzut în articolul 212 din TFUE.

Un caz în care comisia, din proprie inițiativă, a hotărât să definească domeniul de aplicare al
unui nou temei juridic introdus de Tratatul de la Lisabona s-a referit la propunerea de
directivă privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii
prin intermediul dreptului penal. Comisia a propus respectiva directivă în temeiul articolului
325 alineatul (4) din TFUE - domeniul combaterii fraudelor/protecției intereselor financiare
ale UE, dar comisia JURI a ajuns la concluzia că articolul 83 alineatul (2) din TFUE în ceea
ce privește armonizarea dreptului penal material pentru a asigura punerea în aplicare
eficientă a politicilor Uniunii care au făcut obiectul unor măsuri de armonizare constituia o
lex specialis și, prin urmare, propunerea ar fi trebuit să fie întemeiată pe respectiva
dispoziție237.

Comisia a examinat, din nou din proprie inițiativă, temeiul juridic al propunerii de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe, având în vedere
că o serie de chestiuni au fost ridicate, în special de către statele membre. Comisia JURI a
considerat că articolul 157 alineatul (3) din TFUE era temeiul juridic adecvat („măsuri
necesare pentru a asigura punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității
de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă”) așa cum a
fost înaintat de Comisie. Astfel, au fost contracarate încercările de a forța renunțarea la
poziția de colegislator a Parlamentului (de exemplu, prin invocarea articolului 19 din TUE ca
temei juridic), precum și afirmațiile potrivit cărora tratatul nu prevedea niciun temei juridic
pentru respectiva propunere238.

În ceea ce privește spațiului de libertate, securitate și justiție, Comisiei pentru afaceri juridice
i s-a solicitat să analizeze necesitatea de a adăuga articolul 80 din TFUE - o dispoziție nou
introdusă în Tratatul de la Lisabona care consacră principiul solidarității și al distribuirii
echitabile a răspunderii, inclusiv a implicațiilor financiare, între statele membre - la temeiul
juridic al Deciziei de instituire a Fondului european pentru refugiați. Totuși, comisia a
considerat că articolul 78 alineatul (2) litera (g) (referitoare la parteneriatul și cooperarea cu

regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”
(12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))( P7_TA(2013)0462).
236 Avizul din 20 martie 2014 referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea,
în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de cooperare și uniune
vamală între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe
de altă parte, în ceea ce privește participarea, în calitate de parte contractantă, a Republicii Croația, în urma
aderării sale la Uniunea Europeană (COM(2013)0568 – 2013/0273(NLE))
237 Avizul din 29 noiembrie 2012 referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European
și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin
intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)). Parlamentul a urmat acest
aviz, a se vedea, Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 –
2012/0193(COD))(P7_TA(2014)0427).
238 Pentru mai multe detalii privind propunerea a se vedea secțiunea privind dreptul societăților.
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țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită drept de azil, protecție
subsidiară sau temporară) oferă temeiul juridic corespunzător, astfel încât o analiză
suplimentară a articolului 80 nu mai era necesară.

În general, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că este mai bine să fie evitată
folosirea temeiului juridic multiplu, cu excepția cazului în care, așa cum a afirmat Curtea, o
măsură are mai multe obiective simultane, indisolubil legate între ele și fără ca unul dintre
ele să fie secundar și indirect în raport cu celelalte239. Cu alte cuvinte, în cazul în care un
obiectiv este considerat predominant, atunci este de preferat un singur temei juridic. De
exemplu, Comisia pentru afaceri juridice nu a considerat necesară adăugarea articolului 349
din TFUE privind măsurile specifice pentru regiunile ultraperiferice la temeiul juridic pentru
două regulamente de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de
stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica
Columbia și Republica Peru240 și respectiv între Uniunea Europeană și America Centrală241.
Chiar dacă măsurile priveau, într-o anumită măsură, regiunile ultraperiferice, în special
insulele Canare, comisia a considerat că respectivele regulamente erau pe deplin acoperite de
articolul 207 alineatul (2) din TFUE, ca temei juridic pentru regulamentele de punere în
aplicare a politicii comerciale comune. A ajuns la o concluzie similară de a nu adăuga
articolul 349 din TFUE la temeiul juridic pentru propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit242. A confirmat eliminarea
articolului 114 din TFUE („funcționarea pieței interne”) din temeiul juridic al propunerii de
directivă de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul
sistemului de informare al pieței interne, întrucât nu a considerat că directiva în cauză
conține o componentă autonomă privind piața internă243. A refuzat adăugarea articolului 168
din TFUE („sănătatea publică”) la temeiul juridic al directivei privind transparența măsurilor
care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman, deoarece a fost considerată o
măsură legată de piața internă fără o dimensiune specifică referitoare la sănătate244.

Adeseori, comisia a susținut ferm neadăugarea unor dispoziții ale tratatului la un temei
juridic ale unei propuneri care doar stabilea obiective, fără a prevedea măsuri sau proceduri
specifice în acest sens și care, astfel, nu constituia un temei juridic (de exemplu articolul 13

239 Cauza 165/87, Comisia/Consiliul, Rec., 1988, 5545, punctul 11).
240 Avizul din 1 iunie 2012 referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și
al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din
Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (COM(2011)0600 – C7
0307/2011 – 2011/0262(COD)).
241 Avizul din 1 iunie 2012 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul
de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America
Centrală, pe de altă parte (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)).
242Avizul din 12 august 2013 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006
al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al
Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM(2011)0804 – C7 0460/2011 – 2011/0380(COD)).
243 Avizul din 10 iulie 2013 referitor la  propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind
cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (COM(2011)0883 – C7
0612/2011 – 2011/0435(COD)).
244 Avizul din 23 ianuarie 2013 referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și
a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și
includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate (COM(2012)0084 – C7-
0056/2012 – 2012/0035(COD)).
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din TFUE nu trebuia adăugat la temeiul juridic al propunerii de regulament privind sănătatea
animalelor245, nici articolul 191 din TFUE, la temeiul juridic al propunerii de regulament
privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor246).

În cele din urmă, Comisia pentru afaceri juridice a trebuit să analizeze chestiuni interesante
de delimitare între Tratatul Euratom și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În
privința temeiului juridic al unei directive de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății
populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman,
comisia a considerat adecvată înlocuirea temeiului juridic din Tratatul Euratom (articolele 31
și 32 din Tratatul Euratom) prezentat de Comisie, cu articolul 192 alineatul (1) din TFUE,
deoarece a identificat directiva în cauză ca o măsură de realizare a obiectivului de protecție a
sănătății umane247. Astfel, a introdus propunerea în cauză în procedura legislativă ordinară.
Atunci când s-a discutat temeiul juridic al unei directive de instituire a unui cadru comunitar
pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, totuși comisia a considerat că înlocuirea
acelorași articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom cu articolele 153, 191 și 192 din TFUE nu
era adecvată, având în vedere că propunerea respectivă doar modifica o directivă în vigoare
adoptată în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom, iar obiectivele și scopul
propunerii nu erau modificate într-o asemenea măsură încât să justifice un temei juridic
alternativ248.

2. Drepturile și prerogativele Parlamentului: chestiuni din domeniul contenciosului

Regulamentul de procedură al Parlamentului distinge între acțiunile
introduse de Parlament, pe de-o parte, de prezentarea observațiilor și
intervențiilor din partea Parlamentului în alte cauze, pe de altă parte.
Comisia pentru afaceri juridice are un rol esențial în ambele situații, pe
care le vom analiza pe rând.

2.1. Acțiunile introduse de Parlament

Începând cu Tratatul de la Nisa, Parlamentul are dreptul necondiționat de
introduce acțiuni în anulare249. Articolul 128 alineatul (1) din
Regulamentul de procedură prevede faptul că Parlamentul „examinează

legislația Uniunii și măsurile de punere în aplicare pentru a se asigura că tratatele, în special
în ceea ce privește drepturile Parlamentului, au fost respectate în totalitate”. Articolul 128
alineatul (3) prevede că „Președintele introduce o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii
Europene în numele Parlamentului, în conformitate cu recomandarea comisiei competente”.
Președintele poate sesiza plenul cu privire la decizia de menținere a acțiunii la începutul
următoarei perioade de sesiune. În cazul în care comisia recomandă neintroducerea unei
acțiuni, Președintele poate hotărî să introducă acțiunea, dar acesta trebuie să obțină un vot

245 Aviz din 22 ianuarie 2014 referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European
și al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD)).
246 Aviz din 22 ianuarie 2014 referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European
și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 –
C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)).
247 Avizul din 7 noiembrie 2012 referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Consiliului de stabilire a
unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată
consumului uman (COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE)).
248 Avizul din 21 martie 2014 referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2009/71/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE)).
249 În versiunea Tratatului de la Amsterdam, articolul 230 alineatul (2) îi permitea Parlamentului să introducă o
acțiune în anulare numai „în scopul salvgardării prerogativelor sale”.
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obligatoriu de sprijin în plen a deciziei de menținere a acțiunii la începutul următoarei
perioade de sesiune.

Comisia pentru afaceri juridice a recomandat adeseori introducerea de acțiuni la Curte, în
cazurile în care și-a exprimat dubii cu privire la validitatea temeiurilor juridice pe care s-a
bazat Consiliul ulterior, de exemplu atunci când Consiliul a adoptat un act singur, în timp ce
comisia a considerat că Parlamentul ar fi trebuit implicat. Adeseori, noile orientări în urma
Tratatului de la Lisabona au fost în centrul disputei sau cel puțin au delimitat cadrul acesteia.

De exemplu, odată cu dispariția oficială a așa-numiților piloni după intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona, domeniile de aplicare ale diferitelor politici ale Uniunii tot
trebuiau să fie delimitate. În domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC), de
exemplu, s-a dovedit dificil de stabilit dacă un anume act avea legătură exclusivă cu PESC,
caz în care Consiliul ar fi avut dreptate să acționeze singur sau nu. În legătură cu o cauză
privind terorismul internațional, Curtea s-a pronunțat la 19 iulie 2012250. Se referea la o
acțiune formulată de Parlament, la recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice, împotriva
Regulamentului (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.
881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și
entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii251.
Parlamentul a considerat, printre alte, că regulamentul nu ar fi trebuit adoptat în temeiul
articolului 215 alineatul (2) referitor la măsuri restrictive împotriva unor persoane fizice sau
juridice, grupuri sau entități fără caracter statal în domeniul PESC, ci în temeiul articolului
75 din TFUE referitor la combaterea terorismului și la finanțarea terorismului. Totuși Curtea
a hotărât că, întrucât articolul 75 din TFUE și articolul 215 din TFUE se referă la politici
diferite ale Uniunii care vizează obiective care, deși sunt complementare, nu au același scop,
articolul 215 alineatul (2) din TFUE este temeiul juridic corect.

Într-o altă cauză252, Parlamentul a formulat o acțiune împotriva Deciziei 2011/640/PESC a
Consiliului din 12 iulie 2011253 privind Acordul între UE și Republica Mauritius privind
condițiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie și al bunurilor confiscate
asociate acestora pe motiv că decizia nu ar fi trebuit să fie adoptată în temeiul articolului 37
din TUE și al articolului 218 alineatele (5) și (6) din TFUE, ci în temeiul articolului 218
alineatul (6) litera (a) din TFUE, cu aprobarea Parlamentului, deoarece nu privea în mod
exclusiv PESC, ci și alte domenii de politică, precum cooperarea polițienească și cooperarea
pentru dezvoltare. Totuși avocatul general Bot, în concluziile sale din 30 ianuarie 2014, a
considerat că decizia contestată este un act legat de PESC care vizează combaterea unei
amenințări la pacea și securitatea internațională, fără o legătură directă cu securitatea internă
a UE sau o componentă a politicii de dezvoltare.

Într-o cauză care nu ținea de PESC254, în care Parlamentul, la recomandarea Comisiei pentru
afaceri juridice a contestat o decizie a Consiliului privind posibilitățile de pescuit în apele
UE, pe motiv că ar fi trebuit să fie adoptată cu aprobarea Parlamentului în temeiul articolului
43 alineatul (2) din TFUE și articolului 218 alineatul (6) din TFUE, avocatul general
Sharpston, în concluziile sale din 15 mai 2014, s-a pronunțat în favoarea poziției
Parlamentului, care susținuse că articolul 43 alineatul (3) din TFUE nu era temeiul juridic
corect. Într-o altă cauză, din nou, Comisia pentru afaceri juridice a refuzat articolul 43
alineatul (3) din TFUE referitor la o simplă stabilire a prețurilor sau a contingentelor, ca

250 Cauza C-130/10, Parlamentul/Consiliul, ECI:EU:C:2012:472.
251 JO L 346, 23.12.09, p. 42.
252 Cauza C-658/11, Parlamentul/Consiliul ECLI:EU:C:2014:2025.
253 JO L 254, 30.9.2011, p. 1.
254 Cauzele conexate C-103/12 și C-165/12
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temei juridic pentru un regulament de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de
cod și a recomandat formularea unei acțiuni pe motiv că actul ar fi trebuit să fie întemeiat pe
articolul 43 alineatul (2) din TFUE255.

De asemenea, în vederea delimitării competențelor legislative în relația cu Consiliul, în alte
două cauze256, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat introducerea unei acțiuni
împotriva unei decizii a Consiliului care supunea o substanță psihoactivă măsurilor de
control257, pe care Consiliul a susținut că o poate întemeia pe o altă decizie a Consiliului
(anterioară Tratatului de la Lisabona) care trimitea la un temei juridic din tratat [fostul articol
34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană]. Respectiva dispoziție,
anterioară Tratatului de la Lisabona, a permis Consiliului să adopte, hotărând cu majoritate
calificată, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului în cadrul celui
de-al treilea pilon la nivelul Uniunii, dar a fost abrogată prin Tratatul de la Lisabona. Prin
urmare, singurul temei juridic disponibil ar fi fost articolul 83 alineatul (1) din TFUE (care
prevede procedura legislativă ordinară).

În noul domeniu al actelor delegate și de punere în aplicare în temeiul Tratatului de la
Lisabona, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat258 contestarea validității unei decizii
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 cu privire la compensarea
ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES259, susținând că decizia a
depășit competențele de executare conferite Comisiei, deoarece decizia conținea elemente
care completează actul de bază. Comisia a recomandat260, de asemenea, introducerea unei
acțiuni împotriva unui act delegat de modificare a Regulamentului privind Mecanismul
pentru interconectarea Europei261 pe motiv că delegarea conferită Comisiei în regulamentul
de bază a fost depășită în sensul că actul delegat în cauză nu a dezvoltat, adică nu a
completat, ci a modificat regulamentul de bază, adăugând o parte nouă anexei I. Aceste
preocupări nu fuseseră prezentate într-o obiecțiune oficială, ci într-o corespondență cu
Comisia Europeană.

În cele din urmă comisia nu a ezitat să formuleze o acțiune la Curte pentru a-și susține
decizia referitoare la temeiul juridic corespunzător al unui act legislativ: așa s-a întâmplat cu
o directivă de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește
substanțele radioactive din apa destinată consumului uman262, pe care Consiliul a adoptat-o
în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom (în temeiul cărora Parlamentul este doar
consultat), în timp ce comisia a considerat că ar fi trebuit să fie aplicat articolul 192 alineatul
(1) din TFUE (care prevede procedura legislativă ordinară)263. De asemenea, Comisia pentru

255 Recomandarea JURI D(2013)3743. Cauza C-124/13, Parlamentul/Consiliul.
256 Recomandarea JURI D(2013)22587, cauza C-317/13; Recomandarea JURI D(2013)55699, cauza C-679/13
257 Decizia Consiliului 2013/129/UE din 7 martie 2013 privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de
control (JO L 72, 15.3.2013, p. 1) și Decizia de punere în aplicare a Consiliului 2013/496/UE din 7 octombrie
2013 privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control (JO L 272, 12.10.2013, p 44).
258 Recomandarea JURI D(2013)3525. Cauza C-65/13 Parlamentul/Consiliul.
259 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/733/UE din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea
ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES (JO L 328, 28.11.2012, p. 21).
260 Recomandarea JURI D(2014)19280.
261 Regulamentul delegat (UE) nr. 275/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 de modificare a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consi liului de instituire a Mecanismului
pentru Interconectarea Europei (JO L 80, 19.3.2014, p. 1).
262 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a
sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 272,
12.10.2013, p 44).
263 Recomandarea JURI D(2013)60404. Cauza C-48/14, Parlamentul/Consiliul.
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afaceri juridice a recomandat introducerea unei acțiuni la Curte în numele Parlamentului
împotriva a două acte juridice264 referitoare la schimbarea statutului arhipelagului Mayotte
din teritoriu de peste mări în regiune ultraperiferică, motivând că nu ar fi trebuit să fie
adoptate în temeiul articolului 349 din TFUE, potrivit căruia Parlamentului este doar
consultat265.

Pe de altă parte, comisia s-a abținut să formuleze o acțiune266 (și, de asemenea, să intervină
într-o cauză în urma unei contestații juridice înaintate de Consiliu267) împotriva deciziei
Comisiei de a-și retrage propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind acordarea de asistență
macrofinanciară țărilor terțe. Comisia JURI a considerat că dreptul de a retrage o propunere
provenea din dreptul de inițiativă legislativă al Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul
(2) din TUE și nu a considerat că a existat o neîndeplinire a obligației Comisiei de cooperare
loială prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din TUE. Prin urmare, comisia a fost de părere că
Parlamentul nu părea să aibă un motiv specific de a contesta decizia Comisiei de a-și retrage
propunerea în cauză și nici nu se aducea atingere prerogativelor sale, având în vedere că
avusese posibilitatea de a-și adopta poziția în primă lectură.

2.2. Depunerea observațiilor și intervențiilor din partea Parlamentului

În temeiul articolului 23 din Statutul Curții de Justiție, cererile de pronunțare a unei hotărâri
preliminare sunt notificate Parlamentului dacă actul a cărei valabilitate sau interpretare este
contestată a fost adoptat de către Parlament și Consiliu, iar Parlamentul poate să depună
observații scrise, în termen de două luni de la data notificării.

Articolul 40 din Statutul Curții de Justiție prevede că Parlamentul are dreptul de a interveni
în cauzele de pe rolul Curții, dar specifică în mod clar că cererea de intervenție trebuie să se
limiteze numai la susținerea concluziilor uneia dintre părți.

În conformitate cu articolul 128 alineatul (4) „Președintele depune observații sau intervine în
numele Parlamentului în cadrul procedurilor în instanță, după consultarea comisiei
competente”. Președintele sesizează comisia competentă, în cazul în care intenționează să se
îndepărteze de la recomandarea comisiei competente. Într-un singur caz excepțional
Conferința președinților trebuie să prezinte chestiunea plenului268.

Depunerea observațiilor

În cea de-a șaptea legislatură, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în mod
consecvent depunerea de observații în legătură cu cererile de pronunțare a unei hotărâri
preliminare pentru a susține valabilitatea actului legislativ al cărui coautor a fost. Având în
vedere consolidarea competențelor Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona și a
rolului său de colegislator în cadrul procedurii legislative ordinare, numărul cazurilor în care

264 Directiva 2013/64/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 91/271/CEE și
1999/74/CE ale Consiliului și a Directivelor 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE și 2011/24/UE ale
Parlamentului European și ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea
Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 8) și Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie
2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor
(CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, ca
urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 354, 28.12.2013, p. 86).
265 Recomandarea JURI D(2014)8025. Cauzele C-132/14 și C-136/14.
266 Recomandarea JURI D(2013)36727.
267 Recomandarea JURI D(2013)46003.
268 În cazul excepțional în care Conferința președinților consideră că, în mod excepțional, Parlamentul nu ar
trebui să prezinte observații sau să intervină în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care este
pusă în cauză validitatea unui act adoptat de Parlament.
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Parlamentul a depus observații pentru susținerea actelor legislative adoptate de acesta au
crescut considerabil față de a șasea legislatură.

Comisia pentru afaceri juridice a recomandat269, de asemenea, depunerea de observații
privind cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare în care valabilitatea unui act adoptat
prin codecizie270 a fost contestată în cazul în care o anumită interpretare a directivei a fost
confirmată de Curtea de Justiție. În schimb, JURI s-a abținut să recomande depunerea de
observații atunci când chestiunile pentru care Curtea de Justiție a fost sesizată se refereau
numai la interpretarea unui regulament adoptat prin codecizie, întrucât a considerat că nu era
vreun risc pentru valabilitatea respectivului regulament271.

Comisia a recomandat depunerea de observații și în cauza C-163/10, Patricello272, o hotărâre
preliminară de referință pentru interpretarea articolului 8 din Protocolul privind privilegiile și
imunitățile Uniunii Europene. Cazul merită menționat deoarece Curtea a definit domeniul de
aplicare al articolului 8, hotărând că o declarație făcută de un deputat în Parlamentul
European în afara incintei Parlamentului European nu constituie o opinie exprimată în cadrul
exercitării funcțiilor parlamentare care să fie apărată de imunitatea prevăzută la articolul 8,
decât atunci când această declarație corespunde „unei aprecieri subiective care prezintă o
legătură directă și evidentă cu exercitarea unor asemenea funcții”.

Comisia pentru afaceri juridice a recomandat depunerea de observații și într-o serie de cauze
în care Curtea fusese sesizată pentru a se pronunța în legătură cu chestiuni de o importanță
fundamentală. În 2009, Consiliul a solicitat Curții de Justiție să se pronunțe asupra
compatibilității cu tratatul a unui proiect de acord internațional de creare a unui sistem unic
de soluționare a litigiilor în materie de brevete. Comisia pentru afaceri juridice a recomandat
depunerea de observații având în vedere interesul Parlamentului în procesul legislativ în curs,
responsabilitatea sa de legiuitor în adoptarea acordurilor internaționale și de colegislator în
domeniile conexe273. Curtea a hotărât la momentul respectiv că proiectul de acord în cauză
nu era compatibil cu tratatele274.

Al doilea caz în care Comisia pentru afaceri juridice a recomandat depunerea de observații a
privit Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA). Parlamentul a refuzat să
aprobe acordul la 4 iulie 2012, dar Comisia a declarat în aceeași ședință plenară că dorea să
își mențină cererea de aviz. Comisia JURI a considerat că, prin refuzarea aprobării,
Parlamentul a declarat că acordul ACTA nu ar trebui să aibă caracter obligatoriu pentru
Uniune și, prin urmare, a recomandat depunerea de observații limitate la susținerea faptului
că acordul nu mai este „un acord preconizat” în temeiul articolului 218 alineatul (11) din
TFUE275. În cele din urmă, Comisia și-a retras cererea de aviz276.

De asemenea, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat depunerea de observații cu
privire la solicitarea Comisiei de aviz al Curții de Justiție277 referitoare la competența UE de
a accepta aderarea la Convenția din 1980 asupra răpirii de copii. Avizul se referea la opt

269 Recomandarea JURI D(2014)16028.
270 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal
și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul
universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).
271 D(2012)18191.
272 Rep., 2011, p. I-07565.
273 Recomandarea JURI D(2009)46921.
274 Avizul Curții (Marea Cameră) din 8 martie 2011, Rec., p. I-01137.
275 Recomandarea JURI D(2012)37007.
276 Ordonanța președintelui Curții din 18 februarie 2013 privind avizul nr. 1/12.
277 Avizul nr. 1/13.
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propuneri ale Comisiei de decizii care invitau statele membre să accepte, în numele Uniunii,
aderarea a opt țări terțe la Convenție. Consiliul a blocat aceste dosare, întrucât a contestat
competența Uniunii. Parlamentul a fost de acord cu Comisia că Uniunea Europeană a
dobândit competențe externe exclusive în domeniul răpirilor internaționale de copii, dar avea
puține mijloace pentru a forța o evoluție, având în vedere că fusese doar consultat (dreptul
familiei). Alături de mijloacele politice - adoptarea unei rezoluții278 în care invita Consiliul să
de-a curs de îndată procedurii de adoptare a deciziilor în cauză -, Parlamentul a ales, prin
urmare, mijlocul juridic al depunerii de observații la Curte. Curtea nu a emis încă avizul.

În cele din urmă, Comisia a JURI a recomandat ca Parlamentul să depună observații cu
privire la avizul nr. 2/13, Aderarea UE la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale. Întrucât Parlamentului i se va solicita aprobarea încheierii
proiectului de acord în conformitate cu articolul 218 din TFUE și întrucât proiectul de acord
ridică o multitudine de chestiuni instituționale legate de funcționarea instituțiilor UE,
inclusiv rolul și prerogativele Parlamentului, părea esențial ca Parlamentul să își prezinte
punctele de vedere pentru a permite Curții de Justiție să emită un aviz în cunoștință de cauză.

Un alt caz important din punct de vedere instituțional în care Parlamentul a depus observații
merită menționat: Curtea Constituțională Federală din Germania a solicitat o hotărâre
preliminară în contextul în care examina o serie de proceduri înaintate de diferite persoane
împotriva deciziei Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene din 6 septembrie 2012
privind tranzacțiile monetare definitive (TMD) și achiziționarea continuă de obligațiuni
guvernamentale pe baza respectivei decizii și împotriva neînaintării de către Guvernul
Federal a unei acțiuni în anulare împotriva deciziei în cauză în temeiul articolului 263 din
TFUE. Având în vedere importanța chestiunii ridicate, comisia a decis să recomande
depunerea de observații la Curtea de Justiție.

Intervenții
Ca și atunci când depune observații, Parlamentul, de regulă, intervine în procedurile în fața
Curții pentru a apăra valabilitatea actului legislativ al cărui coautor este, în cazul în care
acesta este contestat într-o cauză la instanțele UE. Totuși spre deosebire de observații, în
contextul hotărârilor preliminare și al avizelor statutare ale Curții de Justiție, o intervenție
poate viza apărarea drepturilor și prerogativelor Parlamentului de maniera situațiilor în care
este formulată o acțiune în anulare, caz în care părțile la procedură sunt de obicei celelalte
două instituții implicate în procesul legislativ, adică Comisia și Consiliul sau între una dintre
acestea și un stat membru. Nu e surprinzător că numărul intervențiilor a crescut în timpul
celei de-a șaptea legislaturi, reflectând o anumită concurență cu privire la interpretarea
redistribuirii prerogativelor și competențelor cel puțin în primii cinci ani de la Tratatul de la
Lisabona.

Pentru a apăra validitatea unui act legislativ adoptat de Parlament, în calitate de colegislator,
comisia a recomandat, de exemplu, intervenția în cauza T-671/13, Pesticide Action Network
și alții/Comisia279. Acțiunea formulată la Tribunal viza anularea deciziei Comisiei prin care
Comisia declarase admisibile două cereri de revizuire a Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 485/2013 al Comisiei280, act de punere în aplicare care se referea la condițiile de

278 Rezoluția Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la declarația de acceptare de către
statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (2012/2791(RSP))
279 Recomandarea JURI D(2014)19280.
280 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a
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autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid ca produse de
protecție a plantelor.

Cererile au fost prezentate în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006281

privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de
la Aarhus282 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și
accesul la justiție în domeniul mediului. Cererea a susținut că Regulamentul (CE) nr.
1367/2006 era ilegal în lumina articolului 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus.
Recomandarea comisiei a fost în concordanță cu intervențiile anterioare ale Parlamentului în
proceduri care priveau în esență aceleași aspecte. Astfel, Parlamentul și Consiliul au
intervenit pentru a susține Comisia în cauza T-396/09 și cele trei instituții au introdus un apel
la Curtea de Justiție împotriva hotărârii Tribunalului. Curtea de Justiție s-a alăturat
procedurilor într-un apel la hotărârea din cauza T-338/08283.

Comisia a recomandat, de asemenea, intervenția, atunci când i-a fost solicitată aprobarea
pentru un act adoptat de Consiliu, a cărui legalitate a fost contestată de statele membre.
Aceasta s-a întâmplat în cauzele C-274/11, Regatul Spaniei/Consiliul și C-295/11,
Italia/Consiliul. Cele două acțiuni în anulare contestau valabilitatea Deciziei 2011/167/UE a
Consiliului284 care autoriza 25 de state membre să stabilească o cooperare consolidată în
domeniul creării unei protecții prin brevet unitar285.

În unele cazuri comisia a recomandat invenția pentru apărarea actelor legislative pentru care
Parlamentul nu a fost coautor. Astfel, comisia a considerat că o intervenție era recomandabilă
în cauza C-660/13 P Rusal Armenal ZAO286 pentru a susține poziția Comisiei. Comisia a
formulat un apel la hotărârea Tribunalului287 care anula Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al
Consiliului din 24 septembrie 2009 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de
percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite folii de
aluminiu originare din Armenia, Brazilia și Republica Populară Chineză288.

În hotărârea pronunțată, Tribunalul a susținut că este de competența instanțelor Uniunii
Europene să revizuiască legalitatea măsurii Uniunii în cauză în lumina normelor OMC289.

substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor
tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active, JO L 139, 25.5.2013, p. 12–26.
281 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la
informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264,
25.9.2006, p. 13-19).
282 Convenția Comisie Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE -ONU) privind accesul la informație,
participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului a fost adoptată la 25 iunie
1998 în orașul danez Aarhus. A intrat în vigoare la 30 octombrie 2001.
283 Cauzele conexate C-404/12 P, C-405/12 P. Consiliul a intervenit, de asemenea, înaintea Tribunalului în
cauza T-338/08. Parlamentul și Consiliul au intervenit și în cauza T-458/12, care, de asemenea, privește practic
aceeași chestiune.
284 Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul
creării unei protecții prin brevet unitar (JO L 76, 22.3.2011, p. 53).
285 Recomandarea JURI D(2011)311890.
286 Recomandarea JURI D(2014)16036.
287 La 16 ianuarie 2014, Comisia a formulat un apel împotriva Hotărârii Tribunalului din 5 noiembrie 2013,
Rusal Armenal ZAO/Consiliul, T-512/09 ECLI:EU:T:2013:571.
288 Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 de impunere a unei taxe antidumping
definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite folii de aluminiu
originare din Armenia, Brazilia și Republica Populară Chineză (JO L 262, 6.10.2009, p. 1).
289 Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2013, Rusal Armenal ZAO/Consiliul, T-512/09,
ECLI:EU:T:2013:571, punctul 36.
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Comisia a considerat că, având în vedere și faptul că, începând cu Tratatul de la Lisabona,
Parlamentul este colegislator în privința regulamentelor antidumping de bază, cauza aflată în
fază de apel ridica chestiuni cu o relevanță considerabilă pentru ordinea juridică a Uniunii și
echilibrul instituțional în ceea ce privește relația între interpretarea judiciară și alegerile
politice ale legiuitorului Uniunii.

Pe de altă parte, chiar dacă prerogativele Parlamentului erau eventual afectate, comisia a
făcut o recomandare împotriva unei intervenții, pentru că Parlamentul ar fi putut acționa
într-o fază mai timpurie. Astfel, comisia a recomandat ca Parlamentul să nu intervină pentru
a sprijini concluziile prezentate de Republica Cehă în cauzele T-659/13 și T-660/13
Republica Cehă/Comisia împotriva a două regulamente delegate adoptate de Comisie, în
temeiul Directivei 2010/40/UE290, având în vedere că nici nu se opusese actelor delegate
împotriva cărora Republica Cehă formulase o acțiune, nici nu ceruse Curții anularea
respectivelor măsuri291.

În unele cazuri comisia a considerat rezultatul unui litigiu privind interpretarea legislației UE
suficient de important pentru a merita intervenția în procedurile formulate de părți private
împotriva unei instituții, chiar dacă nici validitatea unui act adoptat de Parlament în calitate
de colegislator, nici prerogativele sale nu erau în cauză. Astfel, la recomandarea comisiei,
Parlamentul a intervenit în cauza C-280/11 P Access Info Europe/Consiliul pentru a susține
Acces Info și împotriva unui apel introdus de Consiliu împotriva unei hotărâri a
Tribunalului292.

Litigiul privea interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001293 privind accesul public la
documentele instituțiilor UE și, în special, dacă Consiliul are dreptul să refuze divulgarea
către un grup de lucru al Consiliului a acelor părți dintr-o notă a Secretariatului Consiliului
care ar identifica pozițiile statelor membre, pe motiv că neexistând „un interes public
superior care să justifice divulgarea”, „divulgarea acestora ar aduce o gravă atingere
procesului decizional”. Documentele solicitate de Access Info aveau, într-adevăr, legătură cu
procedura în curs pentru revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001294.

După o examinare atentă a apelului Consiliului și deși cauza nu implica valabilitatea unui act
adoptat de Parlament, comisia a considerat că semnificația sa juridică și politică mai largă
cerea o intervenție a Parlamentului înaintea Curții de Justiție pentru a sprijini poziția Access
Info Europe pentru a garanta că, atât cât este posibil, procesul legislativ al Uniunii este
transparent și că legislația Uniunii privind accesul la documente este interpretată corect, în
conformitate cu ultimele sale rezoluții în materie295.

290 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru
implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte
moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).
291 Recomandarea JURI D(2014)16042.
292 Cauza T 233/09, Access Info Europe/Consiliul, ECLI:EU:T:2011:105.
293 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145/43,
31.5.2001).
294 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (COM/2008/0229 final - COD 2008/0090).
295 A se vedea în special Raportul referitor la accesul public la documente (conform articolului 104 alineatul (7)
din Regulamentului de procedură) pentru anii 2009-2010 (raportori:Hautala, Sargentini), îndeosebi punctul 15
(rezoluție depusă la 14.9.2011 în vederea votării).
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Practica obișnuită a comisiei
Comisia pentru afaceri juridice cooperează îndeaproape cu comisiile competente și ține
seama de sfaturile Serviciului Juridic al Parlamentului, înainte de a face o recomandare. În
plus, aproape întotdeauna deciziile comisiei cu privire la exercitarea atribuțiilor sale în ceea
ce privește temeiul juridic și chestiuni din domeniul contenciosului sunt luate în unanimitate,
iar poziția de raportor este ocupată prin rotație (de două ori pe an) de diferite grupuri politice.
Această practică a „raportorilor permanenți” a consolidat autoritatea avizelor sale atât la
nivel intern, cât și la nivel extern.

În general, atunci când se ia decizia în fond privind participarea sau neparticiparea
Parlamentului la proceduri în fața Curții, comisia are evident o marjă nelimitată de acțiune.
Totuși, analizând recomandările comisiei din a șaptea legislatură se poate afirma fără riscuri
că JURI a recomandat Parlamentului să intervină sau să depună observații în proceduri în
care era în joc valabilitatea unui act adoptat de Parlament (în cele mai multe cazuri în calitate
de coautor în cadrul procedurii legislative ordinare). Comisia a acționat și pentru a apăra
prerogativele Parlamentului. Totuși, atunci când niciunul dintre aceste două motive nu a fost
relevant, comisia a analizat atent dacă este necesar sau oportun să depună observații în
respectivul caz și, în special, a evaluat pentru fiecare caz în parte dacă Parlament are un
interes (instituțional sau de alt tip) care cere participarea la procedurile în instanță sau,
invers, dacă are un interes care face preferabilă neparticiparea la procedurile în cauză.

3. Statutul deputaților în Parlamentul European

Comisia pentru afaceri juridice este responsabilă pentru Statutul deputaților în Parlamentul
European.

Statutul deputaților a fost revizuit în septembrie 2005296 și a intrat în vigoare în prima zi a
celei de-a șaptea legislaturi. Statutul stabilește principiile esențiale care reglementează
exercitarea atribuțiilor deputaților și, în special, libertatea, independența, dreptul la inițiativă,
accesul la informațiile Parlamentului, dreptul de a lua cuvântul și de a scrie în propria limbă
și dreptul de a se asocia cu alți deputați în grupuri politice. Restul dispozițiilor Statutului se
referă la un sistem unic de norme financiare pentru deputați, inclusiv normele fiscale
aplicabile.

4. Aprobarea Comisarilor

Aprobarea noilor comisari necesită o evaluare din partea Parlamentului a comisarilor
desemnați pe baza competențelor, a angajamentului european și a independenței personale a
acestora. Parlamentul evaluează, de asemenea, cunoștințele comisarilor desemnați în legătură
cu eventualul lor portofoliu și capacitatea de comunicare.

În afara evaluării elementelor menționate anterior, atunci când evaluează un comisar
desemnat responsabil pentru un portofoliu care intră în competența Comisiei pentru afaceri
juridice, aceasta are sarcina de a controla declarațiile de interese ale comisarului desemnat.

5. Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai
Uniunii Europene

Comisia pentru afaceri juridice este, de asemenea, responsabilă pentru Statutul funcționarilor
și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. În urma intrării în vigoare a

296 JO 2005, L 262, p. 1.
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Tratatului de la Lisabona, procedura legislativă ordinară se aplică oricărei modificări a
statutului funcționarilor. Statutul funcționarilor a suferit trei reforme în timpul celei de-a
șaptea legislaturi. Prima, datorată înființării Serviciului European de Acțiune Externă, a
doua, datorată aderării Croației și, în fine, o reformă mai profundă care a intrat în vigoare la
1 ianuarie 2014.

5.1. Serviciul European de Acțiune Externă
Articolul 27 alineatul (3) din TUE stabilește că „Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut
de un serviciu european pentru acțiunea externă. Acest serviciu (...) este format din
funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei,
precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale.”

La 26 iulie 2010, Consiliu a adoptat o decizie în temeiul articolului 27 alineatul (3) care
instituie Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și care prezintă organizarea și
funcționarea acestuia, după consultarea Parlamentului și după obținerea acordului Comisiei.

Multe alte modificări legislative au fost necesare pentru funcționarea serviciului, inclusiv
aspectele bugetare, și o modificare a actualului Statut al funcționarilor (atât Statutul
funcționarilor, cât și Regimul aplicabil celorlalți agenți). Printre alte, aceste modificări se
refereau la o nouă categorie de „personal detașat al serviciilor diplomatice naționale” - ce
condiții se aplică acestuia, felul în care este selectat și care sunt drepturile și atribuțiile
acestuia.

În urma a trei triloguri informale în cadrul președinției belgiene a Consiliului, raportorul
(Bernard Rapkay) a reușit să obțină un acord în primă lectură.

5.2. Aderarea Croației

În conformitate cu practica stabilită atunci când noi state membre aderă la Uniune, au fost
necesare măsuri temporare de discriminare pozitivă în favoarea resortisanților croați în
legătură cu aderarea Croației sub forma unei derogări de la normele generale de recrutare a
funcționarilor și agenților Uniunii Europene.

În acest caz, raportoare a fost Dagmar Roth-Behrendt.

5.3. Reforma din 2013

A treia reformă a fost de lungă durată și dificil de realizat. Comisia a prezentat o propunere
la 14 decembrie 2011 și acordul final cu Consiliul s-a obținut abia în mai 2013. Aceasta s-a
datorat dificultăților din Consiliu, unde statele membre au convenit cu dificultate asupra unei
poziții și, de asemenea, din cauza faptului că reforma era legată de negocierile aflate în
desfășurare cu privire la cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020.

După negocieri intense și cinci triloguri care au avut loc în cadrul președinției irlandeze, s-a
obținut un acord. Echipa de negociere a Parlamentului a fost condusă de Dagmar Roth-
Behrendt, cea Consiliului, de ambasadorul irlandez Rory Montgomery și cea a Comisiei, de
vicepreședintele Šefčovič.

Acordul final a implicat o nouă metodă pentru ajustarea salariilor și pensiilor, schimbări la
nivelul structurii carierei, reintroducerea taxei de solidaritate, modificări în privința
pensionărilor și a pensiilor, precum și mărirea timpului de lucru, printre altele.

În acest context, în acordul interinstituțional care însoțește regulamentul CFM, instituțiile au
convenit o reducere a personalului cu 5% până în 2018.
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6. Verificarea prerogativelor

În conformitate cu articolul 12 din Actul privind alegerea
membrilor Parlamentului European prin vot universal direct
(Actul din 1976)297, Parlamentul trebuie să verifice
prerogativele deputaților.

Potrivit anexei VII secțiunea XVI punctul 10 din Regulamentul
de procedură, în atribuțiile Comisiei pentru afaceri juridice
intră răspunderea pentru verificarea prerogativelor deputaților în Parlamentul European.
Respectând practica bine stabilită, la 2 septembrie 2009, coordonatorii comisiei au convenit
ca președintele comisiei să fie raportorul permanent pentru toate dosarele de verificare de-a
lungul celei de-a șaptea legislaturi.

În primul rând, comisia a verificat prerogativele deputaților nou aleși într-un raport pe care
l-a adoptat în unanimitate la 9 noiembrie 2009 și care a fost adoptat de Parlament, reunit în
plen, la 16 decembrie 2009298. Raportul privea rezultatele alegerilor directe pentru
Parlamentul European organizate între 4 și 7 iunie 2009 și s-a bazat pe notificările oficiale
ale statelor membre referitoare la rezultatele alegerilor, inclusiv numele deputaților aleși și
ale supleanților, împreună cu clasamentul lor în funcție de rezultatul votului.

Totuși, având în vedere că unele state membre nu au trimis sau au trimis cu întârziere listele
cu supleanți, în raportul său comisia a reiterat cererea sa către autoritățile naționale
competente de a transmite prompt atât numele candidaților aleși, cât și numele supleanților,
împreună cu clasamentul acestora în funcție de rezultatul votului, în conformitate cu articolul
3 alineatul (4) primul paragraf al Regulamentului de procedură al Parlamentului.

Începând cu cea de-a șaptea legislatură, funcția de deputat în Parlamentul European este
incompatibilă cu cea de membru al unui parlament național al oricărui stat membru. Acest
lucru este cu atât mai valabil, cu cât a expirat derogarea acordată Regatului Unit prin
articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță din Actul din 1976.

Merită reamintit că, având în vedere cele expuse mai sus, autoritățile din Regatul Unit au
adoptat „European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008”
[Regulamentele 2008 privind Parlamentul European (suspendarea membrilor Camerei
lorzilor)], în conformitate cu care membrii Camerei lorzilor care dețin titlul de pair pe viață
nu pot deține un loc sau vota în Camera lorzilor sau în vreo comisie a acesteia în decursul
perioadei în care își păstrează calitatea de membrii ai Parlamentului European, iar atâta timp
cât sunt suspendați în temeiul acestor regulamente împotriva lor nu poate fi emis nici un act
de chemare în judecată. Totuși, în raportul său, comisia JURI a solicitat Comisiei să verifice
dacă Regulamentele 2008 privind Parlamentul European (suspendarea membrilor Camerei
lorzilor), în special articolul 4 din acestea, este în deplină concordanță cu Actul din 20
septembrie 1976 și, în caz contrar, să inițieze toate procedurile pertinente299.

297 Actul din 20 septembrie 1976, modificat de Decizia Consiliului 2002/772/EC din 25 iunie și 23 septembrie
2002 (JO L 278, 8.10.1976, p. 5).
298 Raportul comisiei A7-0073/2009; Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2009 privind verificarea
prerogativelor (2009/2091(REG))
299 Până în prezent n-a fost inițiată o astfel de procedură. Dispozițiile în vigoare din Regulamentele 2008 privind
Parlamentul European (suspendarea membrilor Camerei lorzilor) nu reglementează situația pairilor cu funcție
ereditară. Se pare că legislația britanică nu le permite pairilor cu funcție ereditară să își suspende funcția din
Camera Lorzilor, la fel ca în cazul pairilor pe viață. Prin urmare, în conformitate cu normele privind
incompatibilitatea din Actul din 1976, pairi cu funcția ereditară nu ar putea să -și ocupe locurile în Parlamentul
European, dacă sunt aleși ca deputați. Acest lucru ar contraveni principiului universalității alegerilor pentru
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Sub rezerva unor eventuale decizii ale autorităților competente din acele state membre în
care rezultatele electorale au fost contestate, raportul din 2009 a declarat valid mandatul
deputaților în Parlamentul European menționați în anexa la respectiva decizie, a căror alegere
a fost comunicată de autoritățile naționale competente și care au făcut declarațiile scrise
prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2) din Actul din 20 septembrie 1976, precum și la
anexa I la Regulamentul de procedură. Prin urmare, comisia a invitat autoritățile competente
din statele membre să finalizeze, cât mai curând posibil, analiza contestațiilor formulate și să
informeze Parlamentul European în legătură cu rezultatele acesteia.

Și Parlamentul are competența de a se pronunța cu privire la contestațiile referitoare la
validitatea mandatului deputaților săi. Totuși în conformitate cu articolul 12 din Actul din
1976, această competență privește contestațiile care ar putea fi eventual depuse pe baza
dispozițiilor respectivului act, cu excluderea dispozițiilor de drept intern la care acesta face
trimitere300. Potrivit datelor disponibile, nu s-au depus contestații la Parlamentul European în
legătură cu alegerile din 4-7 iunie 2009. Totuși, având în vedere că într-o fază ulterioară pot
apărea contestații, articolul 3 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul de procedură
stabilește că „pe baza unui raport al comisiei competente, Parlamentul se poate pronunța în
orice moment asupra oricărei contestații referitoare la validitatea mandatului unuia dintre
membri”.

La 12 decembrie 2011 și la 16 ianuarie 2012 Președintele Parlamentului a anunțat că, în
urma intrării în vigoare a Protocolului de modificare a Protocolului nr. 36 privind dispozițiile
tranzitorii, în special a articolului 2 cu privire la componența Parlamentului European,
Parlamentul are 18 locuri suplimentare pentru restul celei de-a șaptea legislaturi. Comisia
JURI a verificat prerogativele acestor noi deputați la 25 ianuarie 2012301.

Comisia JURI a verificat și prerogativele celor 12 deputați croați care fuseseră aleși la 14
aprilie 2013 și ale căror nume fuseseră transmise de autoritățile lor naționale după aderarea
țării la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013302.

În afara deputaților aleși în 2009, 2011 și 2013, comisia a verificat și prerogativele
deputaților numiți de autoritățile naționale competente pentru a înlocui deputați al căror
mandat se încheiase în aceeași legislatură din motive de incompatibilitate, demisie sau

Parlamentul European consacrat în articolul 1 alineatul (3) din Actul din 1976. Comisia a contactat autoritățile
britanice competente pentru a solicita clarificări suplimentare pentru a verifica compatibilitatea legislației
britanice cu Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European în ceea ce privește chestiunea
pairilor cu funcție ereditară.
300 Curtea de Justiție a stabilit că din textul articolului 12 rezultă că acest articol nu conferă Parlamentului
competența de a hotărî asupra contestațiilor formulate în temeiul dreptului Uniunii în ansamblul său. Potrivit
formulării clare a articolului respectiv, acesta privește numai „contestațiile care ar putea să apară [...] pe baza
dispozițiilor prezentului act”. A se vedea Hotărârea din 30 aprilie 2009, Italia/Parlamentul, cauzele conexate C-
393/07 și C-9/08 , Rec., p. I-03679, punctul 54.
301 Având în vedere că Tratatul de la Lisabona nu intrase în vigoare înaintea alegerilor europene din 2009,
acestea au fost organizate în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Nisa, potrivit cărora Parlamentul avea
736 de deputați. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, numărul locurilor a
fost stabilit la 751, Germania primind trei locuri mai puțin decât avea atribuite în Tratatul de la Nisa. Totuși, în
conformitate cu articolul 5 din Actul din 1976, nu este posibilă reducerea mandatului unui deputat în timpul
legislaturii și, prin urmare, nu era posibilă reducerea numărului de deputați din delegația germană. Așadar,
pentru ca numărul acestora să rămână neschimbat, numărul total al deputaților a fost mărit cu 18 până la
alegerile din 2014 printr-o modificare a Protocolului nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii. În urma unei
propuneri a Parlamentului prezentate într-o rezoluție din 13 martie 2013, Consiliul a adoptat o decizie privind
distribuția locurilor după alegerile din 2014. Distribuția locurilor va fi revizuită din nou cu suficient timp
înaintea alegerilor din 2019.
302 După aderarea Croației numărul locurilor în Parlament a crescut temporar la 766 în conformitate cu articolul
19 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația.



Comisia pentru afaceri juridice

97

deces303. Îndeosebi, comisia a verificat prerogativele următorului număr de deputați: 3 în
2009, 9 în 2010, 19 în 2011, 27 în 2012, 18 în 2013 și 9 în 2014304. În temeiul articolului 4
din Regulamentul de procedură comisia a trebuit să stabilească și dacă demisiile deputaților
au fost în conformitate cu spiritul sau litera Actului din 20 septembrie 1976 și a examinat
următorul număr de cazuri: 13 în 2011, 9 în 2012, 4 în 2013 și 1 în 2014.

Un caz interesant de verificare a prerogativelor l-a privit pe dl Michel Dantin, un deputat
francez în Parlamentul European ale cărui prerogative fuseseră verificate în raportul din
2009, împreună cu prerogativele celorlalți deputați nou aleși. Dl Dantin fusese numit să o
înlocuiască pe dna Nora Berra, care a fost înaintea sa pe lista candidaților, dar fiind membră
a guvernului național, ocupa o funcție incompatibilă. Legislația franceză le permite
membrilor guvernului național care sunt aleși în Parlamentul European să își „înghețe”
mandatul parlamentar până la încheierea atribuțiilor guvernamentale. De îndată ce mandatul
lor guvernamental ia sfârșit, aceștia își pot relua mandatul în Parlamentul European. Dna
Berra ș-a reluat mandatul parlamentar, înlocuindu-l pe dl Dantin cu efect din data de 16 iunie
2012. În același timp, un alt deputat francez, dl Damien Abad, a fost numit în guvernul
național de la 17 iunie 2012, iar dl Dantin, care, potrivit dispozițiilor în vigoare în Franța,
fusese pus primul pe lista supleanților după ce dna Berra își reluase mandatul parlamentar, a
fost numit să îl înlocuiască pe dl Abad ca deputat în Parlamentul European cu efect din data
de 17 iunie 2012. În aceste circumstanțe, comisia s-a ocupat simultan de a doua numire a dlui
Dantin și de verificarea prerogativelor dnei Berra.

În temeiul articolului 4 alineatul (5), comisia a examinat chestiunea compatibilității unei
sarcini externe pe care autoritățile naționale competente intenționau să i-o ofere lui Bogusław
Śmigielski. La 23 iunie 2010, comisia a ajuns la concluzia că sarcina propusă (membru al
unui comitet onorific pentru ridicarea unui monument la Templul Divinei Providențe în
memoria victimelor accidentului aviatic de la Smolensk) nu era incompatibilă cu litera și
spiritul Actului din 1976.

7. Privilegii și imunități

7.1. Cadrul juridic și jurisprudența relevantă.
Potrivit anexei VII secțiunea XVI punctul 10 din Regulamentul de
procedură, în atribuțiile Comisiei pentru afaceri juridice intră
răspunderea pentru privilegiile și imunitățile deputaților.

Cadrul juridic pentru imunitatea deputaților în Parlamentul European
este deosebit de complex. Dreptul material, care este cuprins în articolele 8,9 și 10 din
Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, se
regăsește acum în articolele 7, 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile
Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei

303 În ceea ce privește incompatibilitatea, în urma modificării articolului 3 din Regulamentul de procedură
adoptată de plen la 12 octombrie 2006, în cazul în care s-a stabilit, pe baza unor date verificabile și din surse
accesibile publicului, că un deputat exercită o funcție incompatibilă cu calitatea de deputat în Parlamentul
European, în sensul articolului 7 alineatele (1) și (2) din Actul din 1976, Parlamentul constată, pe baza
informațiilor furnizate de Președintele său, că locul este vacant. Cu alte cuvinte, un loc poate fi declarat vacant
de Parlament fără a aștepta notificarea trimisă de autoritățile naționale competente, care, oricum, sunt obligate să
transmită numele membrului care preia locul. Parlamentul a aplicat acest articol în mai multe rânduri pe
parcursul celei de-a șaptea legislaturi.
304 Având în vedere că numirile relevante fuseseră transmise cu scurt timp înaintea încheierii legislaturii,
prerogativele dlor Katrin Sakss și Christine Revault D'Allones Bonnefoy au trebuit să fie verificate prin
procedura scrisă.
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Atomice. Protocolul, care este menționat și la articolul 343 din TFUE, are, așadar, statut de
legislație primară a UE.

Procedura aplicabilă în Parlament este cuprinsă în articolele 5-7 din Regulamentul de
procedură. Așa cum se arată mai jos, Regulamentul de procedură a fost modificat
semnificativ spre sfârșitul celei de-a șaptea legislaturi.

Cadrul juridic pentru imunitate este completat de jurisprudența Curții de Justiție, care a
căpătat o importanță fundamentală pe parcursul legislaturii.

În primul rând, domeniul de aplicare al imunității deputaților este definit de distincția între
așa-numita „imunitate absolută” prevăzută în articolul 8 din Protocol305 și „imunitatea
relativă” prevăzută în articolul 9 din același Protocol306.

Articolul 8 din Protocol prevede că „Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați,
reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor
lor”. Această imunitate absolută corespunde imunității conferite membrilor parlamentelor
naționale prin dreptul constituțional intern307. Ea vizează scopul legitim al protejării libertății
de exprimare în Parlament308.

Tribunalul de Primă Instanță, în prezent Tribunalul, a hotărât că privilegiile și imunitățile
conferite de Protocol au caracter pur funcțional, în măsura în care scopul lor este cel de a
evita orice interferență în funcționarea și independența Comunităților309.

În ceea ce privește procedurile pe care Comisia pentru afaceri juridice trebuie să le aplice
pentru examinarea cazurilor privind imunitatea, distincția între imunitatea absolută și
imunitatea relativă are o importanță fundamentală. Dacă se stabilește că respectivul caz se
referă la opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor, activitatea
deputatului în cauză este acoperită de articolul 8 din Protocol și imunitatea sa nu poate fi
ridicată310.

305 „Irresponsabilité”, „insindicabilità”, „Immunität”.
306 „Inviolabilité”, „inviolabilità”, „Unverletzlichkeit”.
307 A se vedea de exemplu articolul 26 din Constituția franceză („Niciun membru al Parlamentului nu va fi
urmărit penal, cercetat, arestat, reținut sau trimis în judecată pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul
exercitării atribuțiilor lor oficiale”), articolul 68 alineatul (1) din Constituția italiană („Membrii Parlamentului
nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor”), articolul 9
din Carta drepturilor din 1689 a Regatului Unit („...libertățile de expresie, de a participa la dezbateri sau la
proceduri în cadrul Parlamentului nu pot fi împiedicate sau puse în discuție în fața niciunei instanțe și în niciun
alt loc decât în fața Parlamentului însuși”) și articolul 83 din Constituția slovenă („Niciun deputat în Adunarea
Națională nu va răspunde penal pentru opiniile sau voturile exprimate în ședințele Adunării Naționale sau în
organele sale de lucru”). Un principiu similar, cu excepția importantă a declarațiilor defăimătoare, este consacrat
în articolul 46 alineatul (1) din Constituția germană („Un membru nu poate fi supus unei acțiuni în justiție sau
unei acțiuni disciplinare sau tras la răspundere în alt mod în afara Bundestag -ului pentru un vot exprimat sau un
discurs sau participarea la o dezbatere în Bundestag sau în comisiile sale. Această dispoziție nu este aplicabilă
insultelor”).
308 Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în Cauza A./Regatul Unit [2002], ECHR 35373/97.
309 Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul European, T-345/05,
Rep., p. II-2849, punctul 27. În această cauză, s-a susținut că interzicerea restricțiilor privind deplasările unui
parlamentar stabilită la articolul 8 (în prezent 7) din Protocol nu pot aduce o protecție superioară imun ității
acordate de articolul 10 (în prezent 9). Respectivul privilegiu „urmărește să garanteze exercitarea de către
membrii Parlamentului European a libertății de circulație spre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului
European sau la întoarcere”.
310 A se vedea Hotărârea din 21 octombrie 2008 pronunțată în cauzele conexate Marra, C-200/07 și C-201/07,
Rep., 2008, p. I-7929, punctul 44. A se vedea și punctul 27: imunitatea potrivit prevederilor articolului 8
„trebuie să fie considerată ... o imunitate absolută care se opune oricărei proceduri judiciare cu privire la o
opinie sau la un vot exprimate în exercitarea funcțiilor parlamentare”.
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În ceea ce privește conținutul material al articolului 8, Comisia pentru afaceri juridice a
dezvoltat o practică consecventă, având în vedere că, așa cum a observat Curtea de Justiție,
domeniul de aplicare al imunității relevante trebuie stabilit numai în temeiul dreptului
Uniunii311.

Altă hotărâre de referință a clarificat noțiunea de „opinie exprimată în cadrul exercitării
funcțiilor parlamentare”312. Curtea consideră că articolul 8 din Protocol trebuie interpretat în
sensul în care, deși imunitatea parlamentară acoperă în special declarațiile făcute în incinta
Parlamentului European, nu este imposibil ca o declarație făcută în afara respectivei incinte
să fie considerată o opinie exprimată în cadrul exercitării funcțiilor parlamentare. Dacă este
sau nu o astfel de opinie, trebuie stabilit având în vedere caracterul și conținutul său, nu locul
în care a fost făcută313.

În sensul articolului 8 din Protocol, noțiunea de „opinie” trebuie înțeleasă într-un sens larg ca
înglobând afirmațiile sau declarațiile care, prin conținutul lor, corespund unor aserțiuni care
constituie aprecieri subiective314. În plus, pentru a fi acoperită de imunitate, o opinie trebuie
să fi fost exprimată de un deputat în Parlamentul European „în cadrul exercitării funcțiilor
[sale]”, implicând astfel cerința unei legături între opinia exprimată și funcțiile
parlamentare315. De asemenea, Curtea a afirmat clar că legătura dintre opinia exprimată și
funcțiile parlamentare trebuie să fie directă și să se impună cu evidență316, revenind instanței
naționale sarcina de a stabili dacă condiții stabilite în hotărârea Curții au fost îndeplinite317.

Jurisprudența amintită este, de asemenea, de mare importanță în măsura în care clarifică
faptul că procedura pentru apărarea imunității parlamentare a unui deputat consacrată în
Regulamentul de procedură318 al Parlamentului poate fi aplicată și articolului 8 din
Protocol319. Totuși, Curtea a hotărât că orice decizie a Parlamentului European de „a apăra”
imunitatea unui membru în temeiul articolului 8 din Protocol este numai un „aviz” fără efect
obligatoriu asupra instanțelor naționale320.

311 Hotărârea în cauza Marra, menționată mai sus, punctul 26.
312 A se vedea Hotărârea din 6 septembrie 2011 pronunțată în cauza C-163/10, Patriciello, Rec., p. I-7565.
313 Hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 30.
314 Hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 32.
315 Hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 33.
316 Hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 35.
317 Hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 37. A se vedea și hotărârea în cauza Marra,
menționată mai sus, punctele 32-34, în care Curtea a afirmat că aprecierea privind existența cazului de imunitate
în sensul articolului 8 este de competența exclusivă a instanțelor naționale care trebuie să aplice o astfel de
dispoziție și care nu pot decât să stabilească consecințele acestei imunități în cazul în care constată că opiniile și
voturile în discuție au fost exprimate în exercitarea funcțiilor parlamentare. Dacă instanțele naționale au îndoieli
cu privire la aplicarea articolului respectiv, pot (iar instanțele de ultim grad de jurisdicție trebuie) să se adreseze
o întrebare preliminară Curții.
318 A se vedea fostul articol 6 alineatul (3) și noul articol 6a.
319 A se vedea hotărârea în cauza Marra, menționată mai sus, punctul 37. „[Articolul 6a] din același
Regulamentul de procedură instituie o procedură de apărare a imunității și a privilegiilor care poate fi declanșată
de un deputat în Parlamentul European, procedură care se referă și la imunitatea cu privire la opiniile și la
voturile exprimate în exercitarea funcțiilor parlamentare.”
320 Hotărârea în cauza Marra, menționată mai sus, punctul 39 și hotărârea în cauza Patriciello, menționată mai
sus, punctul 39. Totuși Curtea a declarat că obligația de cooperare loială între instituțiile europene și autoritățile
naționale se aplică în acest context. În consecință, în situația în care a fost introdusă o acțiune împotriva unui
deputat în Parlamentul European la o instanță națională, iar aceasta este informată că s-a declanșat o procedură
de apărare a privilegiilor și a imunităților acestui deputat, astfel cum este prevăzută în Regulamentul de
procedură al Parlamentului, instanța menționată trebuie să suspende procedura jurisdicțională și să solicite
Parlamentului European emiterea unui aviz în termenul cel mai scurt posibil: a se vedea hotărârea în cauza
Marra, menționată mai sus, punctul 43.
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Așa cum arată și rapoartele sale, Comisia pentru afaceri juridice și-a adaptat rapid practica la
jurisprudența Curții privind articolul 8.

Articolul 9 din Protocol este deosebit de complex și a ridicat mai multe probleme de ordin
practic. Conform acestei dispoziții:

„Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază:
(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului
propriei țări;
(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de
detenție sau de urmărire penală.
Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii
Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o
piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

Așa cum a afirmat Tribunalul de Primă Instanță, obiectivul articolului 9 din protocol
„urmărește să asigure independența membrilor Parlamentului European, împiedicând ca
anumite presiuni, care constau în amenințări cu arestarea sau cu urmăriri penale, să fie
exercitate asupra acestora pe durata sesiunilor Parlamentului European”321.

Formularea articolului 9 reflectă situația din perioada în care deputații în Parlamentul
European erau numiți dintre membrii parlamentelor naționale și nu erau aleși în mod direct.
De la primele alegeri directe pentru Parlament în 1979 a apărut nevoia unui cadru juridic
diferit pentru a ține seama de legitimitatea democratică a deputaților. Parlamentul a subliniat
această necesitate în mai multe ocazii322 și în 2005 Consiliul a convenit să analizeze
chestiunea pentru a lua o decizie cu privire la Protocol323, dar până acum nu s-a făcut nimic.
Principalul neajuns al actualului cadru juridic este că aplicarea dispozițiilor naționale
prevăzută de articolul 9 creează o mare varietate de norme, dacă nu diferențe de tratament
între deputați. Într-adevăr, atunci când deputații se găsesc în țara lor de origine, aceștia
beneficiază de imunitatea acordată membrilor parlamentului național, ceea ce în unele țări
înseamnă că nu au niciun fel de imunitate324. Așadar, cea mai bună soluție ar fi stabilirea
unui regim supranațional uniform.

La fel ca articolul 8, articolul 9 a fost în centrul unor hotărâri importante. În special,
Tribunalul a hotărât că dispozițiile de la articolul 9 primul paragraf litera (a) din Protocol

321 Hotărârea în cauza Mote, menționată mai sus, punctul 50, Ordonanța Președintelui Tribunalului în cauza T-
17/00 R, Rothley și alții/Parlamentul European, [2000] Rec., p. II‑2085, punctul 90).
322 Prima dată a fost în Rezoluția Parlamentului din 15 septembrie 1983 (JO C 277, 17.10.1983, p. 135). Cea mai
recentă a fost Rezoluția Parlamentului din 6 iulie 2006 referitoare la modificarea Protocolului privind
privilegiile și imunitățile (JO C 303 E, 13.12.2006, p. 830). De asemenea, merită menționat că în februarie 2012
Comisia pentru afaceri constituționale a depus al doilea raport de referitor la propunerea de modificare a Actului
din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct
(2009/2134(INI)) care reamintește cererea sa de lungă durată de modificare a Protocolului privind privilegiile și
imunitățile pentru a crea un regim uniform supranațional pentru deputații în Parlamentul European, dar care nu a
fost niciodată programat spre a fi adoptat în plen.
323 A se vedea declarația reprezentanților statelor membre reuniți în Consiliu la 3 iunie 2005 (documentul
Consiliului 9737/05).
324 Acesta este cazul Regatului Unit, de exemplu. A se vedea Primul raport al Comisiei mixte pentru privilegiile
parlamentare, 9 aprilie 1999, HC 214-I 1998-99, punctul 242: „Dacă un membru este acuzat că a comis o
infracțiune, nu este necesară ridicarea imunității. Dacă unul dintre membrii Parlamentului este arestat și nu
poate participa la lucrările Parlamentului, cele două Camere trebuie numai informate în legătură cu acest
fapt”.
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implică faptul că întinderea și cuprinsul imunității de care beneficiază deputații pe teritoriul
lor național sunt stabilite conform diferitelor drepturi naționale la care face trimitere această
dispoziție325.

Curtea de Justiție a clarificat faptul că articolul 9 din Protocol „se referă la imunitatea în
procedurile judiciare care au ca obiect un act diferit de cel la care se referă articolul 9
menționat [acum articolul 8]326. Prin urmare, un membru nu poate beneficia, în temeiul
articolului 9, de dispozițiile naționale privind libertatea de exprimare, întrucât aceasta este
reglementată complet și exclusiv de imunitatea absolută în temeiul articolului 8. Spre
deosebire de imunitatea în sensul articolului 8, orice tip de imunitate în conformitate cu
articolul 9 primul paragraf litera (a) poate fi ridicată de Parlamentul European în
conformitate cu articolul 9 ultimul paragraf, dacă o autoritate națională solicită acest lucru.

Deputații pot prezenta cereri pentru apărarea imunității lor în temeiul articolului 9. Totuși
Tribunalul a afirmat că Parlamentul dispune de o largă putere de apreciere în ceea ce privește
orientarea pe care dorește să o dea unei decizii adoptate ca urmare a unei cereri de apărare a
imunității în sensul articolului 9 din Protocol327.

Procedura în faza comisiei și a plenului este reglementată de articolele 5-7 din Regulamentul
de procedură.

Pe scurt, cererile de ridicare sau apărare a imunității unui deputat sau fost deputat sunt
anunțate în plen și dezbătute cu ușile închise de Comisia pentru afaceri juridice. Cererile
trebuie să fie emise de „autoritățile competente” ale statului în cauză328. Comisia are o serie
de raportori permanenți, existând regula că raportorul nu trebuie să fie de aceeași
naționalitate sau din același grup politic ca deputatul în cauză. Deputatul are dreptul de a-și
expune punctul de vedere și de a prezenta documente, iar comisia poate cere informații de la
autoritățile naționale competente. Raportul comisiei poate recomanda exclusiv ca imunitatea
deputatului să fie ridicată sau nu, ori să fie apărată sau nu. Comisia nu se poate pronunța, în
nicio circumstanță, privind vinovăția sau nevinovăția deputatului sau asupra oportunității
urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate.

Cadrul juridic în vigoare a fost modificat semnificativ pe parcursul celei de-a șaptea
legislaturi pentru a-l alinia la jurisprudența menționată anterior și la evoluția practicii
Comisiei pentru afaceri juridice și, în general, pentru a structura și înțelegerea normelor în
vigoare329. Printre cele mai importante schimbări sunt codificarea principiului - susținut
permanent de comisie -, potrivit căruia imunitatea parlamentară nu este un privilegiu
personal al deputatului, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a
membrilor săi [articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură], introducerea unor
norme noi și specifice privind apărarea imunității (articolul 6a din Regulamentul de
procedură) și privind acțiunea de urgență a Președintelui pentru susținerea imunității
(articolul 6b din Regulamentul de procedură) și o dispoziție nouă, mai detaliată privind

325 Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul European, T-42/06 Rep., p. II-1135,
punctul 106.
326 Hotărârea pronunțată în cauza Marra, menționată mai sus, punctul 45.
327 Hotărârea pronunțată în cauza Gollnisch, menționată mai sus, punctul 101.
328 Chiar dacă această posibilitate nu este exclusă explicit de articolul 9 ultimul paragraf, este adevărat că în
temeiul Regulamentului de procedură al Parlamentului imunitatea unui deputat nu poate fi ridicată din propria
inițiativă a Parlamentului, ci numai la cererea autorității competente.
329 Decizia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 privind modificarea Regulamentului de procedură al
Parlamentului în ceea ce privește ridicarea și apărarea imunității parlamentare (P7_TA-PROV(2014)0035).
Merită menționat că raportul Comisiei pentru afaceri constituționale, care a fost adoptat de Parlament prin vot
unic și fără amendamente, a inclus toate amendamentele sugerate de Comisia pentru afaceri juridice în avizul
său din 9 iulie 2013.
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audierea deputaților [articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul de procedură]. Modificările
Regulamentului de procedură au reafirmat și principiul potrivit căruia în exercitarea
competențelor sale în ceea ce privește privilegiile și imunitățile, Parlamentul acționează
pentru conservarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și asigurarea
independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin [articolul 6 alineatul (1) din
Regulamentul de procedură] și au clarificat faptul că Comisia pentru afaceri juridice
examinează fără întârziere, dar ținând cont de complexitatea lor relativă, cererile de ridicare a
imunității sau de apărare a privilegiilor și imunităților [articolul 7 alineatul (2) din
Regulamentul de procedură]. Nu în ultimul rând, noile dispoziții au prevăzut un rol foarte
special pentru Comisia pentru afaceri juridice, întrucât aceasta trebuie să stabilească
principiile pentru aplicarea articolului referitor la procedurile privind imunitatea [articolul 7
alineatul (12) din Regulamentul de procedură].

În timp, Comisia pentru afaceri juridice a dezvoltat o serie de principii pe care le aplică în
mod consecvent. Îndeosebi, ea nu ridică imunitatea în cazurile de fumus persecutionis, adică,
dacă există o suspiciune bine întemeiată că procedurile juridice au fost instrumentate cu
intenția de a provoca daune politice deputatului în cauză. În plus, de la cazul dlui
Sakellariou330, Parlamentul a fost pregătit să ridice imunitatea și în cauze civile, în care
acțiunea în despăgubiri are caracter sancționator sau natura acțiunii este considerată
cvasipenală331.

7.2. Evoluții în cea de-a șaptea legislatură
Pe parcursul celei de-a șaptea legislaturi, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat 43 de
rapoarte privind imunitatea membrilor: 26 de cereri de ridicare a imunității și 17 cereri de
apărare a imunității parlamentare332. Unele din aceste cazuri au ridicat probleme care merită
menționate.

În cazul cererii de apărare a imunității și privilegiilor dlui Tobias Pflüger, un fost deputat
german, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat un raport care a recomandat ca imunitatea
sa să nu fie apărată. De fapt, Parlamentul analizase aceleași fapte în 2006. La momentul
respectiv, Parlamentul a decis să ridice imunitatea dlui Pflüger, considerând că respectivul
caz intra sub incidența articolului 9 din Protocol și că activitatea sa politică nu a fost afectată
în mod negativ de procedurile penale în cauză. Potrivit comisiei, nu existau motive pentru ca
Parlamentul să prezinte o poziție privind aceleași fapte. Totuși comisia a examinat, de
asemenea, dacă prerogativele Parlamentului ar putea fi afectate de procedurile penale în curs,
în special o hotărâre în primă instanță și un apel ulterior al parchetului, și a ajuns la concluzia
că ambele acțiuni reprezintă aplicări obiective ale unui principiu din dreptul intern privind
condamnările, potrivit căruia faptul că o persoană deține o funcție publică este unul dintre
factorii care sunt avuți în vedere la stabilirea sentinței. Într-adevăr, judecătorul din primă

330 Raportul comisiei A5-0309/2003; Decizia Parlamentului European din 23 septembrie 2003 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Jannis Sakellariou.
331 În consecință, comisia a susținut că imunitatea deputaților ar trebui apărată în procedurile civile legate de
următoarele cazuri: De Magistris (Raportul comisiei A7-0152/2011; Decizia Parlamentului European din 10 mai
2011), De Magistris (Raportul comisiei A7-0412/2011; Decizia Parlamentului European din 1 decembrie 2011),
De Magistris (Raportul comisiei A7-0070/2012; Decizia Parlamentului European din 29 martie 2012), Comi
(Raportul comisiei A7-0067/2014; Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014), Mirsky (Raportul
comisiei A7-0273/2014; Decizia Parlamentului European din 15 aprilie 2014).
332 Cifrele confirmă tendința celei de-a șasea legislaturi, când Comisia pentru afaceri juridice a adoptat 42 de
rapoarte privind cereri de ridicare a imunității sau de apărare a imunității parlamentare. În cea de-a șaptea
legislatură, comisia a decis să nu ia nicio măsură cu privire la cererile de apărare a imunității parlamentare a
deputaților Clemente Mastella și Brice Hortefeux și cu privire la cererea de ridicare a imunității parlamentare a
deputatului Richard Seeber. Aceste cazuri nu sunt incluse mai sus.
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instanță, referindu-se la calitatea de deputat în Parlamentul European a dlui Tobias Pflüger, a
făcut în mod explicit trimitere la calitatea sa generică de reprezentant public și la faptul că
infracțiunile au fost săvârșite în public. În plus, apelul parchetului era doar o primă fază
într-o procedură judiciară în curs în care nu ar fi adecvat să se intervină. Având în vedere
acestea, comisia a hotărât să nu apere imunitățile și privilegiile dlui Tobias Pflüger333.

În cazul cererii de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf, comisia a adoptat în
unanimitate un raport în care recomanda Parlamentului ridicarea imunității deputatului în
cauză. Pentru a reaminti, la 9 iulie 2008, Președintele Parlamentului a trimis președintelui
Comisiei pentru afaceri juridice o scrisoare adresată de poliția Republicii Cehe prin care se
solicita ridicarea imunității parlamentare a dlui Ransdorf în vederea începerii urmării penale.
În legislatura anterioară, la 3 februarie 2009, Parlamentul hotărâse deja ridicarea imunității
dlui Ransdorf în cadrul aceleași proceduri de urmărire penală334. Având în vedere că dl
Ransdorf a fost reales și că potrivit legislației cehe, în cazul realegerii unui deputat în
Parlamentul European, trebuie prezentată o nouă cerere de ridicare a imunității sale noului
Parlament, comisia a considerat că imunitatea dlui Ransdorf ar trebui ridicată din aceleași
motive ca în 2009335.

Cu ocazia adoptării raportului privind cererea de apărare a imunității dlui Valdemar
Tomaševski, comisia JURI invitat Comisia să facă demersuri pe lângă autoritățile lituaniene
pentru a garanta punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene și, dacă ar fi fost necesar,
să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258
din TFUE. Pentru a reaminti, la 22 ianuarie 2010, Comisia de etică a înalților funcționari din
Lituania a adoptat o decizie prin care a l-a admonestat public pe Valdemar Tomaševski în
temeiul Codului național de conduită al oamenilor politici de stat (aplicabil și deputaților în
Parlamentul European) în legătură cu activitățile politice realizate de dl Tomaševski în
calitate de deputat în Parlamentul European. Întrucât Comisia de etică a înalților funcționari
nu este o instanță judecătorească și întrucât dl Tomaševski nu era supus unor proceduri
juridice în sensul articolului 8 din Protocol, comisia a tras concluzia că respectivul caz nu
privea imunitatea parlamentară. Totuși comisia a considerat că decizia autorităților lituaniene
și legislația internă pe care se bazase au încălcat principiile libertății și independenței
deputaților în Parlamentul European stabilite la articolul 2 alineatul (1) din Statutul
deputaților în Parlamentul European336 și a invitat Comisia să ia măsuri în consecință337.

În cazul cererii de ridicare a imunității lui Elmar Brok, comisia a hotărât în unanimitate să nu
îi fie ridicată imunitatea pe motiv că acesta se confrunta cu un caz clar de fumus
persecutionis. Cererea de ridicare a imunității fusese introdusă într-o scrisoare adresată de
Parchetul din Bielefeld și se referea la o chestiune privind declarația de impozit pe venit a
dlui Brok. Au fost formulate acuzații penale pentru fapte care, în cazul unui cetățean normal,
ar fi atras simple proceduri administrative. În plus, procurorul nu numai că a încercat să-l
împiedice pe dl Brok să aibă cunoștință de acuzațiile care îi fuseseră aduse, pe motive
îndoielnice și cu un caracter derogatoriu pronunțat și nefondat, dar a și făcut astfel încât

333 Raportul comisiei A7-0054/2009; Decizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Tobias Pflüger.
334 Raportul comisiei A6-0008/2009; Decizia Parlamentului European din 3 februarie 2009 privind cererea de
ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf.
335 Raportul comisiei A7-0107/2010; Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010  privind cererea de
ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf.
336În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Statutul deputaților în Parlamentul European, „Deputații sunt
liberi și independenți”.
337 Raportul comisiei A7-0214/2010; Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2010 privind cererea de apărare
a imunității și privilegiilor lui Valdemar Tomaševski.
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cauza să facă obiectul unei largi publicități în mass-media, cauzând prin aceasta deputatului
un maximum de prejudicii. În aceste condiții, comisia a considerat că este un caz clar de
fumus persecutionis și că părea că procedurile fuseseră inițiate cu scopul unic de a aduce
prejudicii reputației dlui Brok. Așadar, comisia a invitat Parlamentul European să nu ridice
imunitatea parlamentară a lui Elmar Brok338.

În cazul cererii de apărare a imunității lui Bruno Gollnisch, comisia a adoptat un raport prin
care a recomandat ca Parlamentul să nu-i apere imunitatea. Cererea dlui Gollnisch privea
măsurile luate de autoritățile franceze în cadrul unei anchete cu privire la o plângere și o
cerere de despăgubire cu constituire de parte civilă (plainte avec constitution de partie civile)
inițiată de Liga Internațională împotriva Rasismului și Antisemitismului (în continuare
LICRA) la 26 ianuarie 2009 împotriva unei persoane anonime pentru incitare la ură rasială.
Acțiunea avea în vedere remarcile făcute într-un comunicat de presă al partidului în
Consiliului Regional Rhône-Alpes. Dl Gollnisch a solicitat Parlamentului să-i apere
imunitatea deoarece cazul respectiv privea, în viziunea sa, libertatea de exprimare a opiniilor
sale politice. Totuși comisia a considerat că acest caz nu intra sub incidența activităților
politice ale dlui Gollnisch în calitate de deputat în Parlamentul European. Aceasta se referea,
în schimb, doar la activitățile regionale și locale desfășurate de dl Gollnisch în calitate de
consilier regional pentru Rhône-Alpes, mandat pentru care Bruno Gollnisch a fost ales prin
vot universal direct și care este diferit de cel de deputat în Parlamentul European. Prin
urmare, comisia a recomandat ca Parlamentul să nu apere imunitatea parlamentară a dlui
Gollnisch. În același timp comisia a considerat că adoptarea de către autoritățile franceze a
unor măsuri care par să restricționeze anumite libertăți ale lui Bruno Gollnisch înainte de a
cere ridicarea imunității sale constituie o încălcare regretabilă a prerogativelor Parlamentului.
Totuși, înainte de a fi adoptată decizia Parlamentului, autoritățile franceze au cerut în mod
oficial ridicarea imunității dlui Gollnisch pentru a putea adopta asemenea măsuri ulterior,
astfel că nu mai era necesară apărarea imunității lui Bruno Gollnisch în această privință339. În
legătură cu aceleași proceduri judiciare, comisia a analizat și o cerere de ridicare a imunității
dlui Gollnisch înaintată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Lyon astfel încât
plângerea făcută de LICRA să poată fi cercetată și, după caz, dl Gollnisch să poată fi judecat
de instanța competentă. Fiind consecventă cu decizia sa privind cererea de apărare a
imunității, comisia a recomandat ridicarea imunității parlamentare a dlui Gollnisch340.

În cazul cererii de ridicare a imunității lui Adrian Severin, comisia nu a găsit nicio dovadă de
fumus persecutionis, recomandând Parlamentului European să îi ridice imunitatea
parlamentară. Totuși comisia a considerat, de asemenea, până la pronunțarea unei hotărâri
definitive, dl Severin ar trebui să aibă imunitate împotriva oricărei măsuri de arestare, a altei
măsuri privative de libertate sau a oricărei alte măsuri care să-l împiedice în exercitarea
funcțiilor inerente mandatului său341.

În cazul celor două cereri de apărare a imunității, depuse de Viktor Uspaskich, la 5 și,
respectiv, 11 aprilie 2011 comisia a considerat oportună analizarea acestora împreună,
întrucât priveau aceleași proceduri judiciare. Pentru a reaminti, dl Uspaskich a fost în
principal acuzat de comiterea unor infracțiuni de falsificare a documentelor contabile legate

338 Raportul comisiei A7-0047/2011; Decizia Parlamentului European din 8 martie 2011 privind cererea de
ridicare a imunității lui Elmar Brok.
339 Raportul comisiei A7-0154/2011; Decizia Parlamentului European din 10 mai 2011 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Bruno Gollnisch.
340 Raportul comisiei A7-0155/2011; Decizia Parlamentului European din 10 mai 2011 privind cererea de
ridicare a imunității lui Bruno Gollnisch.
341 Raportul comisiei A7-0242/2011; Decizia Parlamentului European din 23 iunie 2011 privind cererea de
ridicare a imunității lui Adrian Severin.
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de finanțarea unui partid politic în cursul unei perioade anterioare alegerii sale în Parlamentul
European. În această privință, ar trebui menționat că, la 7 septembrie 2010, Parlamentul deja
ridicase imunitatea lui Viktor Uspaskich, considerând că nu s-a adus nicio dovadă
convingătoare privind existența fumus persecutionis, iar infracțiunile de care fusese acuzat dl
Uspaskich nu aveau nimic de a face cu activitățile sale de deputat în Parlamentul European.
La 28 octombrie 2010, Viktor Uspaskich a formulat înaintea Tribunalului o acțiune în
anulare împotriva deciziei Parlamentului din 7 septembrie 2010, după care a retras-o în iulie
2011. În cererea sa de apărare a imunității din 5 aprilie 2011, dl Uspaskich a susținut că
procedurile penale inițiate de autoritățile lituaniene îl împiedică să-și îndeplinească
obligațiile parlamentare, limitându-i libertatea de circulație, ceea ce contravine articolului 7
din Protocol. Articolul 7 din Protocol are funcția de a proteja deputații împotriva restricțiilor
de liberă circulație, altele decât restricțiile judiciare și, prin urmare, reglementează un
privilegiu, nu o imunitate, și nu constituie o protecție împotriva restricțiilor judiciare de
liberă circulație împotriva deputaților. În consecință, era imposibil ca Parlamentul să accepte
cererea lui Viktor Uspaskich din 5 aprilie 2011 de a-i apăra imunitatea în temeiul articolului
7 din Protocol. În cererea sa de apărare a imunității din 11 aprilie 2011, dl Uspaskich a
solicitat Parlamentului să-i reinstituie imunitatea și să-și anuleze astfel decizia anterioară din
septembrie 2010. Dl Uspaskich a susținut că noi dovezi, în special o notă diplomatică
publicat online de WikiLeaks, arătau că procesul în care era acuzat de falsificarea
documentelor contabile era motivat politic și astfel justificau reinstaurarea imunității sale.
Totuși comisia a considerat că nu există legătură între presupusele declarații făcute de
ministrul de externe lituanian și procedurile judiciare și astfel nu exista nicio justificare
pentru alegația de persecuție politică împotriva dlui Uspaskich. Din aceste motive, comisia a
decis să nu apere imunitatea dlui Uspaskich342.

În cazul cererii de apărare a imunității lui Gabriele Albertini, comisia a recomandat ca
imunitatea sa să nu fie apărată343. Totuși, după câteva luni, dl Albertini a depus o cerere de
revizuire a cererii de apărare a imunității sale, aducând documente noi în favoarea sa. După
examinarea documentelor furnizate de dl Albertini, după analizarea chestiunii în mai multe
rânduri și după ce a solicitat și a obținut clarificări de la Consiliul Superior al Magistraturii
din Italia și de la instanța și parchetul responsabile pentru procedurile judiciare în cauză,
Comisia pentru afaceri juridice a recomandat să nu fie redeschisă procedura de apărare a
imunității lui Gabriele Albertini, deoarece nu existau motive pentru a revizui decizia
Parlamentului din 21 mai 2013 prin care hotărâse să nu-i apere imunitatea. În cererea sa de
revizuire, dl Albertini s-a bazat pe un aspect care fusese prezentat deja în procedura inițială.
Noile documente și clarificările ulterioare ale autorităților italiene au stabilit respectivul
aspect cu certitudine, dar se considerase deja că aspectul în sine nu demonstra existența
fumus persecutionis și nici nu justifica apărarea imunității dlui Albertini în procedura inițială.
Furnizarea de noi dovezi în legătură cu respectivul fapt, nu constituia, așadar, un motiv de a
revizui cererea de apărare a imunității sale.

În cazul cererii de apărare a imunității lui Corneliu Vadim Tudor, comisia a adoptat în
unanimitate un raport prin care a recomandat ca Parlamentul să nu-i apere imunitatea și
privilegiile. Cererea dlui Tudor privea procedurile penale în care era acuzat de amenințarea
unui executor judecătoresc și a unor polițiști, comițând împotriva acestora acte de violență,

342 Raportul comisiei A7-0411/2011; Decizia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Viktor Uspaskich. Raportul comisiei A7-0413/2011; Decizia
Parlamentului European din 1 decembrie 2011 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Viktor
Uspaskich.
343 Raportul comisiei A7-0149/2013; Decizia Parlamentului European din 21 mai 2013 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Gabriele Albertini.
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insultându-i și, în general, încercând să obstrucționeze executarea deciziei judiciare de
evacuare a partidului România Mare din sediul său din București la 4 ianuarie 2011. Prin
scrisoarea din 8 iunie 2011 adresată autorităților române, Comisia pentru afaceri juridice a
solicitat informații suplimentare mai detaliate privind procedurile inițiate împotriva dlui
Tudor. Autoritățile române au declarat că, „deoarece dl Tudor nu a fost nici reținut, nici
arestat și nici percheziționat, acordul Parlamentului European nu este necesar. Dat fiind că
faptele incriminate nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului său, iar în cauză nu s-a dispus reținerea, arestarea sau
percheziționarea, nu s-a considerat că ar fi necesar să se solicite ridicarea imunității dlui
Tudor.” Comisia a considerat că evacuarea partidului România Mare și circumstanțele
aferente reprezentau, într-adevăr, chestiuni civile și penale care nu aveau legătură directă și
evidentă cu exercitarea funcțiilor dlui Tudor de deputat în Parlamentul European. În plus, dl
Tudor nu a profitat de șansa de a explica comisiei competente cererea de apărare a imunității
sale, în special, în lumina scrisorii din partea autorităților române. În consecință, comisia a
decis să nu apere imunitatea dlui Tudor344.

În cazul cererii de ridicare a imunității Małgorzatei Handzlik, comisia a adoptat un raport
prin care a recomandat ca Parlamentul să nu-i ridice imunitatea. Pentru a reaminti, Parchetul
Republicii Polone a solicitat ridicarea imunității parlamentare a dnei Handzlik în cadrul unei
anchete și al unei posibile acțiuni judiciare privind o presupusă infracțiune în temeiul
Codului penal al Poloniei. Dna Handzlik era acuzată că a solicitat Parlamentului European
rambursarea costurilor unui curs de limbă fără a fi participat, de fapt, la respectivul curs. Dna
Handzlik a fost audiată de două ori în această procedură, când a avut posibilitatea de a-și
exprima preocupările în legătură cu procedura. Comisia i-a audiat și pe Giovanni Kessler,
director general al Oficiul European de Luptă Antifraudă și Roger Vanhaeren, director
general al Direcției Generale Finanțe a Parlamentului European. Circumstanțele în care a fost
instrumentat cazul dnei Handzlik de către diferitele autorități implicate, având în vedere, de
asemenea, suma redusă implicată și statutul și proveniența nesigure ale probei, a ridicat
îndoieli serioase cu privire la procedură, comisia ajungând la concluzia că în acest caz putea
fi presupusă existența fumus persecutionis. Pe baza acestor considerente, comisia a
recomandat Parlamentului să nu ridice imunitatea parlamentară a dnei Handzlik345.

În cazul cererii de ridicare a imunității lui Marine Le Pen, comisia a recomandat
Parlamentului să îi ridice acesteia imunitatea. Pentru a reaminti, procurorul șef al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel din Lyon a trimis Parlamentului o cerere de ridicare a imunității
lui Marine Le Pen în cadrul unei acțiuni judiciare privind o presupusă infracțiune de incitare
la ură, discriminare sau violență împotriva unui grup de persoane din motive de apartenență
la o religie. În temeiul jurisprudenței din cauzele Patriciello și Gollnisch, comisia a
considerat că faptele din această cauză nu permiteau întrunirea cerinței unei legături directe
și evidente între opinia exprimată și exercitarea funcțiilor sale parlamentare. Într-adevăr,
cazul nu intra sub incidența activităților politice ale dnei Le Pen în calitate de deputat în
Parlamentul European, întrucât priveau numai activități cu caracter regional și local.
Discursul a fost ținut în fața alegătorilor din Lyon în cadrul campaniei pentru alegerea
președintelui Frontului Național și, prin urmare, nu ținea de activitatea sa în calitate de
deputat în Parlamentul European. Așadar, presupusa acțiune nu avea legătură directă și
evidentă cu exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, nici nu reprezenta
o opinie exprimată în cadrul exercitării funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European. În

344 Raportul comisiei A7-0151/2012; Decizia Parlamentului European din 10 mai 2012  privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Corneliu Vadim Tudor.
345 Raportul comisiei A7-0195/2013; Decizia Parlamentului European din 11 iunie 2013 privind cererea de
ridicare a imunității Małgorzatei Handzlik.
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plus, pe baza explicațiilor oferite comisiei, nu a existat niciun motiv de a bănui existența unui
caz de fumus persecutionis. Pe baza acestor considerente, comisia a hotărât ridicarea
imunității parlamentare a dnei Le Pen346.

În cazul cererii de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro, comisia a recomandat
Parlamentului ridicarea imunității sale. Pentru a reaminti, Parchetul Republicii Polone a cerut
ridicarea imunității lui Zbigniew Ziobro în legătură cu o acțiune judiciară privind o
presupusă infracțiune care face obiectul unei acțiuni în nume propriu în temeiul Codului
penal polonez, în urma unui caz de calomnie în cadrul unui interviu dat de fostul ministru
polonez al agriculturii. Reamintind că numai Parlamentul poate decide dacă se impune sau
nu ridicarea imunității într-un anumit caz, comisia a considerat că presupusa infracțiune nu
avea legătură directă și evidentă cu exercitarea funcțiilor dlui Ziobro de deputat în
Parlamentul European, nici nu reprezenta o opinie sau un vot exprimat în cadrul exercitării
funcțiilor sale parlamentare în sensul articolului 8. Întrucât nu s-a găsit nicio dovadă de
fumus persecutionis, iar decizia de a nu ridica imunitatea deputatului nu ar fi împiedicat
cealaltă parte să își susțină cauza în instanță în apărarea sa, comisia a decis ridicarea
imunității lui Zbigniew Ziobro347. Cazul dlui Ziobro merită reamintit, deoarece o cerere
anterioară de ridicare a imunității sale fusese înaintată Parlamentului în ianuarie 2013. Totuși
cererea fusese depusă de instanța pe rolul căreia se afla cauza, la cererea părții private, nu de
către Parchet, așa cum indicaseră autoritățile polone într-o scrisoare anterioară din 26 iulie
2011. Comisia pentru afaceri juridice a considerat că cererea de ridicare a imunității nu
fusese adresată Parlamentului European de autoritatea competentă, declarând-o
inadmisibilă348.

Un alt caz interesant privește cererea de apărare a imunității lui Karmelo Landa Mendibe. Dl
Landa Mendibe, care a fost deputat între 1990 și 1994, a cerut apărarea imunității sale într-o
procedură în care a afirmat că este acuzat că aparține unui grup armat. Comisia a luat în
primul rând act de faptul că mandatul dlui Landa a expirat în 1994. Prin urmare, dl Landa nu-
și putea întemeia solicitarea de apărare a imunității pe articolul 9 din Protocol. Apoi comisia
a examinat dacă cererea dlui Landa poate intra sub incidența articolului 8 din Protocol.
Potrivit cererii dlui Landa, domnia sa a fost acuzat că aparține unui grup armat. Trebuie
subliniat că actul Parchetului, care nu a fost trimis în întregime Parlamentului, nu specifica
acuzațiile, ci descria activitățile dlui Landa de susținere a frontului instituțional al

346 Raportul comisiei A7-0236/2013; Decizia Parlamentului European din 2 iulie 2013 privind cererea de
ridicare a imunității lui Marine Le Pen.
347 Raportul comisiei A7-0045/2014; Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind cererea de
ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro.
348 O chestiune recurentă de-a lungul anilor a fost cea a „autorității competente”, în sensul articolului 7 alineatul
(1) din Regulamentul de procedură, care are dreptul de a înainta Parlamentului cereri de ridicare a imunității.
Într-adevăr, chiar de la începutul legislaturii, Președintele Parlamentului a trimis scrisori prin care solicita
statelor membre să specifice autoritățile competente, dar numai 16 state membre au răspuns. Chestiunea a
culminat din nou, când comisia s-a confruntat cu cereri de ridicare a imunității înaintate direct de cetățeni
polonezi în temeiul dreptului intern polon. Chestiunea a fost analizată în raportul comisiei A6-0205/2009,
Rezoluția Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la imunitatea parlamentară în Polonia
(2008/2232(INI). Elementul cheie a fost că scopul articolului relevant este acela de a garanta că serviciile
Parlamentului primesc numai cereri pentru cazuri care au fost supuse atenției autorităților unui stat membru
pentru a garanta că cererile de ridicare a imunității respectă dreptul intern atât în privința substanței, cât și a
procedurii, care la rândul său reprezintă o garanție suplimentară că, deciziile luate de Parlament privind
imunitățile respectă atât dreptul intern al statelor membre, cât și propriile prerogative. În consecință, Parlamentul
a solicitat nu numai Poloniei, ci tuturor statelor membre să se asigure că sunt instituite măsuri procedurale
pentru a garanta că cererile de ridicare a imunității sunt transmise întotdeauna de „autoritatea competentă” în
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul de procedură [la momentul respectiv articolul 6
alineatul (2)], pentru a garanta respectarea dispozițiilor dreptului național material și procedural, inclusiv a
drepturilor procedurale ale persoanelor private, precum și respectarea prerogativelor Parlamentului.
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organizației teroriste ETA, realizate de la „Ambasada” din Belgia și din alte locuri din 1990
până în 2007. Statutul său de deputat este menționat numai în trecere. Comisia a considerat
că presupusele acțiuni nu reprezentau opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării
funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European în sensul articolului 8 și a ajuns la
concluzia că dl Landa nu se bucura de niciun fel imunitate parlamentară pe care Parlamentul
ar fi putut s-o apere. În consecință, cererea sa a fost declarată inadmisibilă și Președintele
Comisiei l-a informat pe Președintele Parlamentului cu privire la această decizie prin
intermediul unei scrisori349.

Cazul cererii de apărare a imunității lui Mario Borghezio privea cercetarea penală întreprinsă
împotriva sa cu privire la afirmațiile pe care le-a făcut referitoare la presupuse caracteristici
ale grupului etnic al romilor. Comisia a recomandat ca imunitatea acestuia să nu fie apărată
pe motiv că scopul articolului 8 din Protocol este de a asigura în principiu libertatea de
exprimare a deputaților în Parlamentul European, însă acest drept la liberă exprimare nu
autorizează calomnia, defăimarea, incitarea la ură sau atacarea onoarei altor persoane și nici
declarații care contravin articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene. Comisia a considerat că declarațiile în cauză excedează tonul ce caracterizează în
general dezbaterea politică și, mai mult, sunt profund anti-parlamentare ca natură. Membrii
comisiei JURI au convenit respectivele declarații sunt contrare articolului 21 din Carta
drepturilor fundamentale și, prin urmare, nu se poate considera că au fost făcute în exercițiul
atribuțiilor unui deputat în Parlamentul European. Raportul adoptat a subliniat, de asemenea,
că, dacă ar fi fost făcute într-o ședință parlamentară, declarații precum cele ale lui Mario
Borghezio ar fi fost sancționate în conformitate cu articolul 153 din Regulamentul de
procedură și, prin urmare, imunitatea parlamentară nu ar trebui să acopere astfel de declarații
atunci când sunt făcute în afara Parlamentului. Astfel, comisia a decis să nu apere imunitatea
dlui Borhezio350.

Cererea de apărare a imunității lui Alexander Mirsky a fost înaintată în cadrul procedurilor
civile aflate pe rolul Curții Supreme a Republicii Letonia în legătură cu hotărârea
Tribunalului districtual din Riga, prin care i se cere dlui Mirsky retractarea unei declarații
făcute în cadrul unei intervenții de un minut dintr-o ședință plenară a Parlamentul European
și plata unei despăgubiri non-materiale în beneficiul reclamanților presupus prejudiciați.
Comisia a considerat că declarațiile în cauză puteau fi incluse, fără îndoială, în cazurile
reglementate de articolul 8 din Protocol. Prin natura, contextul și scopul lor, declarațiile
deputaților în plenul Parlamentului European nu pot reprezenta decât „opinii exprimate în
cadrul exercitării funcțiilor lor”. Prin urmare ele sunt pe deplin acoperite de imunitatea
parlamentară, ca cel mai tipic caz de activitate parlamentară menționată la articolul 8. În
consecință, comisia a susținut opinia Curții de Justiție care a stabilit că articolul 8 din
Protocol are în mod esențial vocația de a se aplica opiniilor exprimate de deputați în incinta
însăși a Parlamentului European351 și a considerat că Tribunalul districtual din Riga a ignorat
întru-totul aplicabilitatea dispoziției respective, fără a aduce atingere obligației sale de a
respecta dreptul primar al UE. Comisia a admis că procedurile judiciare inițiate împotriva lui
Alexander Mirsky se află încă pe rolul instanței, iar hotărârea definitivă poate fi în favoarea
acestuia. În cazul în care hotărârea Tribunalului districtual din Riga ar fi însă confirmată de
Curtea Supremă, aceasta ar reprezenta o încălcare a dreptului primar al UE de către
autoritățile letone. Prin urmare, comisia a recomandat apărarea imunității dlui Mirsky și a
solicitat Comisiei să intervină pe lângă autoritățile letone în vederea punerii în executare a

349 Scrisoarea din 20 decembrie 2013 (D(2013)65385).
350 Raportul comisiei A7-0245/2014; Decizia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Mario Borghezio.
351 Hotărârea pronunțată în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 29.
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dreptului primar al UE - în special a articolului 8 din Protocolul - și, după caz, să inițieze
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu articolul 258 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene352.

8. Organizarea și statutul Curții de Justiție

Comisia pentru afaceri juridice a fost relativ activă și în privința chestiunilor instituționale
aparținând Curții de Justiție.

În 2011, Curtea de Justiție a făcut mai multe propuneri353 care
vizau modernizarea funcționării celor trei instanțe ale Uniunii
Europene

În ceea ce privește Curtea de Justiție în sine, schimbările
aprobate354 privesc crearea funcției de vicepreședinte și
modificarea normelor privind compoziția Marii Camere.

În ceea ce privește Tribunalul Funcției Publice, propunerea
Curții355 a urmărit să permită numirea judecătorilor temporari
pentru a înlocui judecătorii permanenți care nu își pot exercita
temporar funcțiile.

Regulamentul care a decurs de aici356 prevede întocmirea de către
Consiliul Uniunii Europene a unei liste de trei persoane care să
exercite funcția de judecător, care să fie aleși dintre foști
judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene și care se pot
pune la dispoziția Tribunalului Funcției Publice.

În cele din urmă, în privința Tribunalului, Curtea de Justiție a
ajuns la concluzia că numărul judecătorilor trebuie să crească
pentru a face față creșterii numărului de cauze aflate pe rolul instanței. Totuși, întrucât nu s-a
putut obține un acord politic cu privire la sistemul numirii judecătorilor suplimentari,
instituțiile au convenit să separe propunerile, lăsând soluționarea chestiunii judecătorilor
suplimentari pentru Tribunal pentru o etapă ulterioară.

Raportul comisiei, propus de dna Thein și adoptat în plen de Parlament în decembrie 2013357,
a inclus o propunere nouă potrivit căreia naționalitatea nu urma să fie un criteriu pentru
numirea judecătorilor suplimentari, singurul criteriu urmând să fie meritul.

Comisia a organizat două audieri cu privire la această chestiune, una la 24 aprilie 2013 cu
Vassilios Skouris, Președintele Curții de Justiție și cealaltă la 30 mai 2013 cu Jean-Marc

352 Raportul comisiei A7-0273/2014; Decizia Parlamentului European din15 aprilie 2014 privind cererea de
apărare a imunității și privilegiilor lui Alexander Mirsky.
353 02074/2011.
354 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 august 2012 de
modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta (JO L 228,
23.8.2012, p. 1).
355 01923/2011.
356 Regulamentul (EU, Euratom) nr. 979/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 303, 31.10.2012,
p. 83).
357 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2013 referitoare la proiectul de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de
Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului; texte adoptate,
P7_TA(2013)0581.

Raportoarea pentru raportul
referitor la Curtea de Justiție,
Alexandra Thein, ALDE, DE.
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Sauvé, Președintele Comitetului instituit în temeiul articolului 255 responsabil cu preselecția
candidaților pentru numirea în cadrul instanțelor Uniunii Europene. În februarie 2014, s-a
ajuns la un acord provizoriu cu Consiliul, în timpul Președinției elene. Totuși, statele
membre nu au reușit să se pună de acord asupra detaliilor procedurii de selecție a
judecătorilor suplimentari. În noua legislatură ar putea avea loc a doua lectură pentru
respectiva chestiune.

În privința funcționării comitetului instituit în temeiul articolului 255 responsabil cu
preselecția candidaților pentru numirea în cadrul instanțelor Uniunii Europene, ar trebui
subliniat, de asemenea, că, în numirea membrilor acestui comitet, un rol important este jucat
de Comisia pentru afaceri juridice, întrucât unul dintre cei șapte membri ai acestuia este
propus de Parlament. Comisia l-a nominalizat pe Luigi Berlinguer pentru a fi numit membru
al comitetului pentru mandatul 2010-2014, în locul dnei Ana Palacio.
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ANNEX I - Fields of competence

A. Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of the
European Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for:

1. the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts with
primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of
subsidiarity and proportionality;

2. the interpretation and application of international law, in so far as the European Union
is affected;

3. the simplification of Union law, in particular legislative proposals for its official
codification;

4. the legal protection of Parliament's rights and prerogatives, including its involvement
in actions before the Court of Justice of the European Union;

5. Union acts which affect the Member States' legal order, namely in the fields of:

civil and commercial law,

company law,

intellectual property law,

procedural law;

6. measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters;

7. environmental liability and sanctions against environmental crime;

8. ethical questions related to new technologies, applying the procedure with associated
committees with the relevant committees;

9. the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union;

10. privileges and immunities as well as verification of Members' credentials;

11. the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union;

12. the Office for Harmonisation in the Internal Market.

B. Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3: Verification of credentials

1. Following elections to the European Parliament, the President shall invite the
competent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of the
names of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliament
with effect from the opening of the first sitting following the elections.

At the same time, the President shall draw the attention of those authorities to the
relevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the
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necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of the
European Parliament.

2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing,
before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible
with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976. Following general elections, the declaration
shall be made, where possible, no later than six days prior to Parliament's constitutive
sitting. Until such time as Members' credentials have been verified or a ruling has
been given on any dispute, and  provided that they have previously signed the above-
mentioned written declaration, they shall take their seat in Parliament and on its
bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that a
Member holds an office incompatible with that of Member of the European
Parliament, within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September
1976, Parliament, on the basis of the information provided by its President, shall
establish that there is a vacancy.

3. On the basis of a report by the committee responsible for the verification of
credentials, Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validity
of the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referred
to it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976, except those based
on national electoral laws.

4. The committee's report shall be based on the official notification by each Member
State of the full results of the election specifying the names of the candidates elected
and those of any substitutes together with their ranking in accordance with the results
of the vote.

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the written
declarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made.

On the basis of a report by the committee, Parliament may at any time rule on any
dispute as to the validity of the mandate of any of its Members.

5. Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from the
same list, the committee shall ensure that the withdrawals in question have taken
place in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 and
Rule 4(3).

6. The committee shall ensure that any information which may affect the performance of
the duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes is
forwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or of
the Union, with an indication of the date of effect in the case of an appointment.

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure which
might lead to the disqualification of a Member from holding office, the President shall
ask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure and
shall refer the matter to the committee responsible. On a proposal from that
committee, Parliament may adopt a position on the matter.
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Rule 4: Term of office of Members

1. A Member's term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20
September 1976. It shall also end on death or resignation.

2. Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting of
Parliament following the elections.

3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on
which that resignation is to take effect, which may not be more than three months
after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up
in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and
by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible,
which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the
document.

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance with
the spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament to
this effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy.

Otherwise, the vacancy shall be established with effect from the date indicated by the
resigning Member in the official record. There shall be no vote in Parliament on the
subject.

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances, in
particular where one or more part-sessions are held between the effective date of the
resignation and the first meeting of the committee responsible and where, as the
vacancy has not been established, the political group to which the resigning Member
belongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions. Under
this procedure, the rapporteur of the committee responsible entrusted with these cases
has the power to examine immediately any resignation duly notified and, where any
delay in considering the notification would be prejudicial, to refer the matter to the
committee chair, requesting, pursuant to paragraph 3:

 either that the President be informed on behalf of the committee that the
vacancy may be established; or

 that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine any
specific difficulties noted by the rapporteur.

4. Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end of
the term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisions
of the law of that Member State, as a result either of incompatibilities within the
meaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of the
mandate pursuant to Article 13(3) of that Act, the President shall inform Parliament
that the mandate ended on the date communicated by the Member State and shall
invite the Member State to fill the vacant seat without delay.

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Member
concerned notify the President of an appointment or election to an office incompatible
with the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article
7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976, the President shall inform Parliament,
which shall establish that there is a vacancy.
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5. The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of any
assignment they intend  to confer on a Member. The President shall refer to the
committee responsible the question of the compatibility of the proposed assignment
with the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall inform
Parliament, the Member and the authorities concerned of the conclusions reached by
that committee.

6. The following shall be considered as the date of the end of the term of office and the
effective date of a vacancy:

 in the case of resignation: the date on which the vacancy is established by
Parliament, in accordance with the notification of resignation;

 in the case of appointment or election to an office incompatible with the office
of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976: the date notified by the competent
authorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned.

7. When Parliament has established that a vacancy exists, it shall inform the Member
State concerned and invite it to fill the seat without delay.

8. Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whose
credentials have already been verified shall be referred to the committee responsible,
which shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of the
next part-session.

9. Parliament shall reserve the right, where acceptance or termination of office appears
to be based on material inaccuracy or vitiated consent, to declare the appointment
under consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy.

Rule 5: Privileges and immunities

1. Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol on
the Privileges and Immunities of the European Union.

2. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the
independence of Parliament as a whole and of its Members.

3. Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued to
them by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election.

4. Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committee,
other than personal files and accounts which only the Members concerned shall be
allowed to inspect. Exceptions to this rule for the handling of documents to which
public access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to the
Rules of Procedure.

Rule 6: Waiver of immunity

1. In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities, Parliament acts
to uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure the
independence of its Members in the performance of their duties. Any request for
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waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7, 8 and 9 of the
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with the
principles referred to in this Rule.

2. Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses, there is no
need to request a waiver of immunity, provided:

 that they will not be obliged to appear on a date or at a time which prevents
them from performing their parliamentary duties, or makes it difficult for them
to perform those duties, or that they will be able to provide a statement in
writing or in any other form which does not make it difficult for them to
perform their parliamentary duties; and

 that they are not obliged to testify concerning information obtained
confidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit to
disclose.

Rule 7: Defence of privileges and immunity

1. In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member are
alleged to have been breached by the authorities of a Member State, a request for a
Parliament decision as to whether there has, in fact, been a breach of those privileges
and immunities may be made in accordance with Rule 7(1).

2. In particular, such a request for the defence of privileges and immunities may be
made if it is considered that the circumstances constitute an administrative or other
restriction on the free movement of Members travelling to or from the place of
meeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance of
their duties, or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on the
Privileges and Immunities of the European Union.

3. A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not be
admissible if a request for the waiver or defence of that Member’s immunity has
already been received in respect of the same legal proceedings, whether or not a
decision was taken at that time.

4. No further consideration shall be given to a request for the defence of the privileges
and immunities of a Member if a request for the waiver of that Member’s immunity is
received in respect of the same legal proceedings.

5. In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunities
of a Member, the Member may make a request for reconsideration of the decision,
submitting new evidence. The request for reconsideration shall be inadmissible if
proceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treaty
on the Functioning of the European Union, or if the President considers that the new
evidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration.

Rule 8: Urgent action by the President to assert immunity

1. As a matter of urgency, in circumstances where a Member is arrested or has his or her
freedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges and
immunities, the President, after consulting the chair and rapporteur of the committee
responsible, may take an initiative to assert the privileges and immunities of the
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Member concerned. The President shall notify the committee of that initiative and
inform Parliament.

2. When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1, the
committee shall take cognisance of the President's initiative at its next meeting.
Where the committee deems it necessary, it may prepare a report for submission to
Parliament.

Rule 9: Procedures on immunity

1. Any request addressed to the President by a competent authority of a Member State
that the immunity of a Member be waived, or by a Member or a former Member that
privileges and immunities be defended, shall be announced in Parliament and referred
to the committee responsible.

The Member or former Member may be represented by another Member. The request
may not be made by another Member without the agreement of the Member
concerned.

2. The committee shall consider without delay, but having regard to their relative
complexity, requests for the waiver of immunity or requests for the defence of
privileges and immunities.

3. The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends the
adoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence of
privileges and immunities.

4. The committee may ask the authority concerned to provide any information or
explanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinion
on whether immunity should be waived or defended.

5. The Member concerned shall be given an opportunity to be heard, may present any
documents or other written evidence deemed by that Member to be relevant and may
be represented by another Member.

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defence
of his or her immunity, except for the hearing itself.

The chair of the committee shall invite the Member to be heard, indicating a date and
time. The Member may renounce the right to be heard.

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation, he or she shall be
deemed to have renounced the right to be heard, unless he or she has asked to be
excused from being heard on the date and at the time proposed, giving reasons. The
chair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to be
accepted in view of the reasons given, and no appeals shall be permitted on this point.

If the chair of the committee grants the request to be excused, he or she shall invite
the Member to be heard at a new date and time. If the Member fails to comply with
the second invitation to be heard, the procedure shall continue without the Member
having been heard. No further requests to be excused, or to be heard, may then be
accepted.

6. Where the request seeks the waiver of immunity on several counts, each of these may
be the subject of a separate decision. The committee's report may, exceptionally,
propose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings
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and that, until a final sentence is passed, the Member should be immune from any
form of detention or remand or any other measure which prevents that Member from
performing the duties proper to the mandate.

7. The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority in
question and the admissibility of the request, but shall not, under any circumstances,
pronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinions
or acts attributed to him or her justify prosecution, even if, in considering the request,
it acquires detailed knowledge of the facts of the case.

8. The committee's report shall be placed at the head of the agenda of the first sitting
following the day on which it was tabled. No amendments may be tabled to the
proposal(s) for a decision.

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive or
uphold immunity, or to defend a privilege or immunity.

Without prejudice to Rule 151, the Member whose privileges or immunities are under
consideration shall not speak in the debate.

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at the
first voting time following the debate.

After Parliament has considered the matter, a separate vote shall be taken on each of
the proposals contained in the report. If a proposal is rejected, the contrary decision
shall be deemed adopted.

9. The President shall immediately communicate Parliament's decision to the Member
concerned and to the competent authority of the Member State concerned, with a
request that the President be informed of any developments in the relevant
proceedings and of any judicial rulings made as a consequence. When the President
receives this information, he shall transmit it to Parliament in the way he considers
most appropriate, if necessary after consulting the committee responsible.

10. The committee shall treat these matters and handle any documents received with the
utmost confidentiality.

11. The committee, after consulting the Member States, may draw up an indicative list of
the authorities of the Member States which are competent to present a request for the
waiver of a Member's immunity.

12. The committee shall lay down principles for the application of this Rule.

13. Any inquiry as to the scope of Members' privileges or immunities made by a
competent authority shall be dealt with in accordance with the above rules.

Rule 39 : Verification of legal basis

1. In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislative
nature, the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legal
basis.

2. If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basis,
including in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on European
Union, it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs.
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3. The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take up
questions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts. In such cases
it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter.

4. If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or the
appropriateness of the legal basis, it shall report its conclusions to Parliament.
Parliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal.

5. Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for a
legislative act without the committee responsible for the subject-matter or the
committee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriateness
of the legal basis shall be inadmissible.

6. If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basis
approved by Parliament, the rapporteur or the Chair of the committee responsible for
legal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose that
the vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting.

Rule 40 : Delegation of legislative powers

1. When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to the
Commission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, Parliament shall pay particular attention to the objectives, content,
scope and duration of the delegation, and to the conditions to which it is subject.

2. The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinion
of the committee responsible for the interpretation and application of Union law.

3. The committee responsible for the interpretation and application of Union law may
also, on its own initiative, take up questions concerning the delegation of legislative
powers. In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-
matter.

Rule 42: Examination of respect for the principle of subsidiarity

1. During the examination of a proposal for a legislative act, Parliament shall pay
particular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality.

2. The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to
make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-
matter in respect of any proposal for a legislative act.

3. If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance with
Article 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union
and Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, that document shall be referred to the committee responsible for the
subject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respect
of the principle of subsidiarity.

4. Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role of
national parliaments in the European Union, the committee responsible for the
subject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline of
eight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principles
of subsidiarity and proportionality.
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5. Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act
with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated
to the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative act
submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated
how it intends to proceed.

6. Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-
compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity
represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments,
the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned
opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard
the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity,
may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of
infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other
recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect
of the principle of subsidiarity. The opinion given by the committee responsible for
respect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation.

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote. If a
recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the
President shall declare the procedure closed. Where Parliament does not reject the
proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations
approved by Parliament.

Rule 103 : Codification

1. When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament, it
shall be referred to the committee responsible for legal affairs. The latter shall
examine it in accordance with the arrangements agreed at  interinstitutional level  in
order to ascertain that it is a straightforward codification, with no changes of a
substantive nature.

2. The committee which was responsible for the acts to be codified may, at its own
request or at the request of the committee responsible for legal affairs, be asked to
deliver an opinion on the desirability of codification.

3. Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible.

However, at the rapporteur's request, the Chair of the committee responsible for legal
affairs may submit for the latter’s approval, amendments relating to technical
adaptations, provided that those adaptations are necessary in order to ensure that the
proposal complies with the codification rules and that they do not involve any
substantive change to the proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does not
entail any substantive change to Union legislation, it shall refer it to Parliament for
approval.

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change, it shall
propose that Parliament reject the proposal.

In either case, Parliament shall take a decision by means of a single vote, without
amendment or debate.
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Rule 104: Recasting

1. When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament, that proposal
shall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committee
responsible for the subject-matter.

2. The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance
with the arrangements agreed at interinstitutional level   with a view to checking that
it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

For the purpose of that examination, amendments to the text of the proposal shall be
inadmissible. However, the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply to
provisions which remain unchanged in the recasting proposal.

3. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not
entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it
shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157,
amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-
matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the
committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the
Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to
Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw
the recast proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entails
substantive changes other than those which have been identified as such in the
proposal, it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform the
committee responsible for the subject-matter that it has done so.

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal. If the
Commission does so, the President shall hold the procedure to be superfluous and
shall inform the Council accordingly. If the Commission does not withdraw its
proposal, Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for the
subject-matter, which shall consider it in accordance with the normal procedure.

Rule 141: Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1. Parliament shall, within the time limits specified by the Treaties and the Statute of the
Court of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union and
by natural or legal persons, examine Union legislation and its implementing measures
in order to ensure that the Treaties have been fully complied with, in particular where
Parliament's rights are concerned.

2. The committee responsible shall report to Parliament, orally if necessary, if it suspects
a breach of Union law.

3. The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the
recommendation of the committee responsible.
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At the start of the following part-session, the President may ask the plenary to decide
whether the action should be maintained. Should plenary rule against the action by a
majority of the votes cast, he shall withdraw it.

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committee
responsible, he shall, at the start of the following part-session, ask the plenary to
decide whether the action should be maintained.

4. The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf of
Parliament after consulting the committee responsible.

If the President intends to depart from the recommendation of the committee
responsible, he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter to
the Conference of Presidents, stating his reasons.

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should, exceptionally,
not submit observations or intervene before the Court of Justice of the European
Union where the legal validity of an act of Parliament is being questioned, the matter
shall be submitted to plenary without delay.

In urgent cases, the President may take precautionary action in order to comply with
the time-limits prescribed by the court concerned. In such cases, the procedure
provided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity.

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on
appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its
recommendation in urgent cases.

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of
which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant
to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the
compatibility of an international agreement with the Treaties; that provision
constitutes a “lex specialis” which takes precedence over the general provision laid
down in Rule 128 of the Rules of Procedure.

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rights
vis-à-vis the Court of Justice of the European Union, and the act in question is not
covered by Rule 128 of the Rules of Procedure, the procedure provided for in this rule
should apply, mutatis mutandis.

***
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ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132B(NLE)
A7-0341/2011
T7-0479/2011

Draft Council decision concerning the accession of the
European Union to the Protocol of 2002 to the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

2009/0048(COD)
A7-0036/2009
T7-0083/2009

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council adapting a number of instruments subject to the
procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council
Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory
procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory
procedure with scrutiny - Part Five

SZÁJER

2009/0034(CNS)
A7-0056/2009
T7-0078/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/325/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0023(CNS)
A7-0062/2009
T7-0081/2009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by the
European Community of the Protocol on the Law Applicable
to Maintenance Obligations

WALLIS

2009/0031(CNS)
A7-0058/2009
T7-0077/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/326/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
the service of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0100(NLE)
A7-0005/2010
T7-0027/2010

Proposal for a Council decision on the conclusion by the
European Community of the convention on the international
recovery of child support and other forms of family
maintenance

MAŠTÁLKA

2009/0035(COD)
A7-0393/2011
T7-0563/2011

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the
annual accounts of certain types of companies as regards
micro-entities

LEHNE

2009/0157(COD)
A7-0045/2012
T7-0068/2012

Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

2009/0035(COD)
A7-0011/2010
T7-0563/2011

Amendment of Council Directive 78/660/EEC on the annual
accounts of certain types of companies as regards micro-
entities

LEHNE

2010/0051(COD)
A7-0355/2010
T7-0488/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the
Commission’s exercise of implementing powers

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-83
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-56&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-78
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-62&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-58&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-27
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-393&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-45&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-11&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-488
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0066(NLE)
A7-0194/2010
T7-0216/2010

Proposal for Council Decision No ../2010/EU authorising
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0171(COD)
A7-0288/2010
T7-0369/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials of
the European Communities and the Conditions of
Employment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

2010/0067(CNS)
A7-0360/2010
T7-0477/2010

Proposal for a Council regulation (EU) implementing
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0198(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn
Translation arrangements for the European Union patent

2010/0361(NLE)
Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access

LEHNE

2010/0384(NLE)
A7-0021/2011
T7-0054/2011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary
patent protection

LEHNE

2011/0094(CNS)
A7-0002/2012
T7-0475/2012

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation
arrangements

BALDASSARRE

2011/0136(COD)
A7-0055/2012
T7-0349/2012

Certain permitted uses of orphan works
GERINGER DE
OEDENBERG

2011/0093(COD)
A7-0001/2012
T7-0474/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council implementing enhanced cooperation in the area
of the creation of unitary patent protection: implementation

RAPKAY

2011/0038(COD)
A7-0022/2012
T7-0033/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC
and 2009/101/EC as regards the interconnection of central,
commercial and companies registers

LECHNER

2011/0135(COD)
A7-0003/2012
T7-0032/2012

Entrusting the Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related
to the protection of intellectual property rights, including the
assembling of public and private sector representatives as a
European Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

2011/0902(COD)
A7-0184/2012
T7-0295/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council relating to temporary judges of the European
Union civil service tribunal

THEIN

2011/0901A(COD)
A7-0185/2012
T7-0294/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Statute of the Court of Justice of
the European Union

THEIN

2011/0455(COD)
A7-0156/2012
T7-0287/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials and
the Conditions of Employment of Other Servants of the
European Union

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-216
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-54
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-349
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-474
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-22&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-33
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-3&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-32
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-185&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-156&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-287
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0441(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Gabon to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0447(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Russian Federation to
the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0448(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Albania to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0450(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Singapore to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0452(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Armenia to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0444(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Seychelles to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0443(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Andorra to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0070(APP)
A7-0087/2012
T7-0150/2012

Proposal for a Council Regulation on electronic publication
of the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

2011/0308(COD)
A7-0278/2012
T7-0261/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the annual financial statements, consolidated
financial statements and related reports of certain types of
undertakings

LEHNE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-87&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-150
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-261
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0307(COD)
A7-0292/2012
T7-0262/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2004/109/EC on the
harmonisation of transparency requirements in relation to
information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and Commission Directive
2007/14/EC

MCCARTHY

2011/0060(CNS)
A7-0254/2013
T7-0337/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered
partnerships

THEIN

2011/0059(CNS)
A7-0253/2013
T7-0338/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes

THEIN

2011/0389(COD)
A7-0171/2013
T7-0284/2014

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts

KARIM

2011/0359(COD)
A7-0177/2013
T7-0283/2014

Specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities

KARIM

2011/0204(COD)
A7-0227/2013
T7-0367/2014

European Account Preservation Order to facilitate cross-
border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

2011/0284(COD)
A7-0301/2013
T7-0159/2014

Common European Sales Law
LEHNE

BERLINGUER

2011/0901B(COD)
A7-0252/2013
T7-0358/2014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of the
European Union by increasing the number of Judges at the
General Court

THEIN

2011/0130(COD)
A7-0126/2013
T7-0210/2013

Mutual recognition of protection measures in civil matters
LÓPEZ-ISTÚRIZ

WHITE

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0224(COD)
A7-0359/2012
T7-0414/2012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council introducing, on the occasion of the accession of
Croatia, special temporary measures for the recruitment of
officials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

2012/0262(NLE)
A7-0198/2013
T7-0288/2013

Authorising certain Member States to ratify, or to accede to,
the Protocol amending the Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, in the interest
of the European Union, and to make a declaration on the
application of the relevant internal rules of Union law

MÉSZÁROS

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-292&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-254&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-253&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-338
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0284
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-227&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0358
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-126&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-359&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-414
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0022(APP)
A7-0223/2013
T7-0293/2013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

2012/0360(COD)
A7-0481/2013
T7-0093/2014

Amendment of Council Regulation (EC) No 1346/2000 on
insolvency proceedings

LEHNE

2013/0019(NLE)
A7-0091/2013
T7-0172/2013

Approval, on behalf of the European Union, of The Hague
Convention of 23 November 2007, on the International
Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark WIKSTRÔM

2013/0110(COD)
A7-0006/2014
T7-0368/2014

Disclosure of non-financial and diversity information by
certain large companies and groups

BALDASSARRE

2013/0119(COD)
A7-0017/2014
T7-0054/2014

Promoting the free movement of citizens and businesses by
simplifying the acceptance of certain public documents in
the EU

RAPKAY

2013/0177(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of
15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial  Matters

THEIN

2013/0184(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment on
matters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

2013/0220(COD)
A7-0480/2013
T7-0113/2014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal acts
in the area of Justice providing for the use of the regulatory
procedure with scrutiny

SZÁJER

2013/0218(COD)
A7-0010/2014
T7-0114/2014

Adapting a number of legal acts providing for the use of the
regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the
TFEU

SZÁJER

2013/0268(COD)
A7-0052/2014
T7-0391/2014

Jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2013/0365(COD)
A7-0011/2014
T7-0112/2014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number of
legal acts providing for the use of the regulatory procedure
with scrutiny

SZÁJER

2013/0403(COD)
Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order for
payment procedure

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0402(COD)
Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and business
information (trade secrets) against their unlawful acquisition,
use and disclosure

GALLO

2013/0438(COD)
A7-0165/2014
T7-0186/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration
and pension of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
thereto

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0481&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-91&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0006&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0017&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0480&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0113
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0114
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0052&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0011&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0165&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0186
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0439(COD)
A7-0164/2014
T7-0187/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration
and pensions of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
hereto

ROTH-BEHRENDT

2014/0021(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the Hague
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

2014/0121(COD)
Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the
encouragement of long-term shareholder engagement and to
Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the
corporate government statement

Awaiting 8th legislative
term for appointment

2014/0120(COD)
Preparatory phase in

Parliament
Single-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislative
term for appointment

IMMUNITIES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2244(IMM)
A7-0301/2010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krzysztof Lisek

LICHTENBERGER

2010/2047(IMM)
A7-0214/2010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Valdemar Tomaševski RAPKAY

2009/2147(IMM)
A7-0244/2010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of Viktor
Uspaskich

RAPKAY

2010/2097(IMM)
A7-0154/2011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of Bruno
Gollnisch

RAPKAY

2009/2055(IMM)
A7-0054/2009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tobias
Pflüger

ZWIEFKA

2010/2122(IMM)
A7-0152/2011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigi
de Magistris

RAPKAY

2010/2123(IMM)
A7-0015/2011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tamás
Deutsch

SPERONI

2010/2213(IMM)
A7-0196/2011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of Ágnes
Hankiss

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0392&language=FR&ring=A7-2010-0301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0296&language=FR&ring=A7-2010-0244
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0189&language=FR&ring=A7-2011-0154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0082&language=FR&ring=A7-2009-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0188&language=FR&ring=A7-2011-0152
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0029&language=FR&ring=A7-2011-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0247&language=FR&ring=A7-2011-0196
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2000(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of Nigel
Farage

ZWIEFKA

2010/2285(IMM)
A7-0050/2012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krisztina Morvai

LICHTENBERGER

2010/2283(IMM)
A7-0047/2011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of Elmar
Brok

SPERONI

2011/2070(IMM)
A7-0242/2011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Adrian Severin

SPERONI

2011/2104(IMM)
A7-0267/2011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2011/2057(IMM)
A7-0410/2011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Georgios Toussas

ZWIEFKA

2011/2064(IMM)
A7-0070/2012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

2011/2076(IMM)
A7-0412/2011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Napoli)

RAPKAY

2011/2097(IMM)
A7-0073/2012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Cosenza)

RAPKAY

2011/2098(IMM)
A7-0074/2012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Milano)

RAPKAY

2011/2099(IMM)
A7-0413/2011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

RAPKAY

2011/2189(IMM)
A7-0075/2012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

2009/2196(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

WALLIS

2011/2304(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Dimitar Stoyanov

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0067&language=EN&ring=A7-2012-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0075&language=FR&ring=A7-2011-0047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0278&language=FR&ring=A7-2011-0242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0343&language=FR&ring=A7-2011-0267
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0524&language=FR&ring=A7-2011-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0100&language=FR&ring=A7-2012-0070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0525&language=FR&ring=A7-2011-0412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0101&language=FR&ring=A7-2012-0073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0102&language=FR&ring=A7-2012-0074
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0103&language=FR&ring=A7-2012-0075
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2112(IMM)
A7-0230/2012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Jarosław Leszek Wałęsa WIKSTRÖM

2012/2128(IMM)
A7-0229/2012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit
Collin-Langen

SPERONI

2012/2146(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

LICHTENBERGER

2012/2152(IMM)
A7-0332/2012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of Martin
Ehrenhauser

RAPKAY

2012/2239(IMM)
A7-0120/2013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Ewald
Stadler

ZWIEFKA

2012/2238(IMM)
A7-0195/2013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Malgorzata Handzlik

STOYANOV

2012/2240(IMM)
A7-0149/2013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2012/2241(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

LICHTENBERGER

2012/2326(IMM)
A7-0106/2013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2012/2325(IMM)
A7-0236/2013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Marine Le Pen

WIKSTRÖM

2013/2014(IMM)
A7-0159/2013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

2013/2016(IMM)
A7-0107/2013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jürgen
Creutzmann

SPERONI

2013/2028(IMM)
A7-0160/2013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

2013/2019(IMM)
A7-0187/2013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jacek
Olgierd Kurski

WIKSTRÖM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0307&language=FR&ring=A7-2012-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0308&language=FR&ring=A7-2012-0229
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0358&language=FR&ring=A7-2012-0332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0108&language=FR&ring=A7-2013-0120
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-195&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0237&language=EN&ring=A7-2013-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0195&language=EN&ring=A7-2013-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0106&language=FR&ring=A7-2013-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-236&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0292&language=EN&ring=A7-2013-0236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0196&language=EN&ring=A7-2013-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0107&language=FR&ring=A7-2013-0107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-160&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-187&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/2106(IMM)
A7-0188/2013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Alexander Alvaro

LICHTENBERGER

2013/2191(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2013/2190(IMM)
A7-0469/2013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of Lara
Comi

LICHTENBERGER

2013/2189(IMM)
A7-0045/2014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Zbigniew Ziobro

WIKSTRÖM

2013/2271(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Karmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

2013/2278(IMM)
A7-0099/2014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Tadeusz Cymański STOYANOV

2013/2279(IMM)
A7-0245/2014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of Mario
Borghezio

RAPKAY

2013/2280(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Richard Seeber

MESSERSCHMIDT

2014/2026(IMM)
A7-0273/2014
T7-0348/2014

Request for the defence of the parliamentary immunity of
Alexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2239(INI)
A7-0012/2010

Awaiting
Parliament's 1st

reading

Application de l'article 2 du Statut des fonctionnaires de
l'Union européenne: politique de recrutement du personnel
des institutions et des autres organes de l'Union européenne

LEHNE

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0238&language=EN&ring=A7-2013-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0469&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0001&language=EN&ring=A7-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0053&language=EN&ring=A7-2014-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0110&language=EN&ring=A7-2014-0099
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0257&language=EN&ring=A7-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340


ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature23

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2152(INI)
A7-0057/2010
T7-0154/2010

Commission White Paper: "Adapting to climate change:
Towards a European framework for action"

LICHTENBERGER

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2170(INI)
A7-0152/2012
T7-0200/2012

Amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTRÖM

2009/2142(INI)
A7-0215/2010
T7-0311/2010

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality - (15th report on Better Lawmaking, 2007)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/2177(INI)
A7-0135/2010
T7-0165/2010

Deontological questions related to companies' management LEHNE

2009/2140(INI)
A7-0219/2010
T7-0304/2010

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee on the application of Council Regulation (EC)
No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2009/2158(INI)
A7-0028/2010
T7-0129/2010

Europeana - the next steps GALLO

2009/2104(INI)
A7-0103/2010
T7-0183/2010

Report on the Commission communication " Action plan on
organ donation and transplantation (2009-2015):
Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

2009/2224(INI)
A7-0154/2010
T7-0207/2010

Internet of Things LICHTENBERGER

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

2009/2229(INI)
A7-0185/2010
T7-0208/2010

Internet governance: the next steps WIKSTRÖM

2010/2021(INI)
A7-0110/2010
T7-0127/2010

Power of legislative delegation SZÁJER

2010/2080(INI)
A7-0252/2010

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Delivering an

BERLINGUER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-57&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-200
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-135&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-165
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-219&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-28&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-103&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-183
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-154&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-207
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-185&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-110&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-252&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

T7-0426/2010 area of freedom, security and justice for Europe's citizens -
action plan implementing the Stockholm Programme

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

Report from the Commission : 26th annual report on
monitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2016(INI)
A7-0159/2011
T7-0259/2011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

2010/2055(INI)
A7-0218/2010
T7-0298/2010

Green Paper: The interconnection of business registers LECHNER

2010/2012(INI)
A7-0226/2010
T7-0320/2010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

2010/2006(INI)
A7-0213/2010
T7-0276/2010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

2010/2245(INI)
A7-0162/2011
T7-0236/2011

Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis
world

WIKSTRÖM

2010/2156(INI)
A7-0143/2011
T7-0240/2011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTRÖM

2010/2302(INI)
A7-0081/2011
T7-0258/2011

Credit rating agencies REGNER

2010/2278(INI)
A7-0072/2011
T7-0145/2011

Single market for Europeans MANDERS

2010/2277(INI)
A7-0071/2011
T7-0146/2011

Single market for enterprises and growth BORYS

2010/2289(INI)
A7-0083/2011
T7-0144/2011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

010/2303(INI)
A7-0074/2011
T7-0223/2011

Corporate governance in financial institutions THEIN

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

26th Annual Report on monitoring the application of
European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2311(INI)
A7-0286/2011
T7-0577/2011

The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and
future challenges

DE GRANDES
PASCUAL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-259
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-298
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-226&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-213&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-162&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-143&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-81&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-72&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-145
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-71&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-146
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-144
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-74&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-286&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-577
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2013(INI)
A7-0164/2011
T7-0262/2011

Green Paper from the Commission on policy options for
progress towards a European contract law for consumers and
businesses

WALLIS

2011/2037(INI)
A7-0200/2011
T7-0359/2011

Green Paper: Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

2011/2029(INI)
A7-0251/2011
T7-0381/2011

Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart
regulation

KARIM

2011/2025(INI)
A7-0244/2011
T7-0323/2011

A comprehensive approach on personal data protection in
the European Union

CASTEX

2011/2036(INI)
A7-0293/2011
T7-0402/2011

The European Schools' system WIKSTRÖM

2011/2072(INI)
A7-0290/2011
T7-0366/2011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2006(INI)
A7-0355/2011
T7-0484/2011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

2011/2027(INI)
A7-0249/2011
T7-0377/2011

Report from the Commission: 27th annual report on
monitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

2011/2089(INI)
A7-0012/2012
T7-0021/2012

Towards a Coherent European Approach to Collective
Redress

LEHNE

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2176(INI)
A7-0009/2012
T7-0476/2012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-323
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-402
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-290&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2181(INI)
A7-0051/2012
T7-0118/2012

A corporate governance framework for European companies BODU

2011/2276(INI)
A7-0251/2012
T7-0340/2012

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality (18th report on better lawmaking covering
the year 2010)

KARIM

2011/2275(INI)
A7-0330/2012
T7-0442/2012

Report from the Commission - 28th annual report on
monitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

2011/2178(INI)
A7-0083/2012
T7-0140/2012

A competitive digital single market - eGovernment as a
spearhead

CAVADA

2011/2193(INI)
A7-0223/2012
T7-0320/2012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTÁLKA

2011/2084(INI)
A7-0342/2011
T7-0492/2011

Online gambling in the internal market KARIM

2011/2308(INI)
A7-0283/2012
T7-0443/2012

The environmental impacts of shale gas and shale oil
extraction activities

LICHTENBERGER

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2012/2030(INI)
A7-0341/2012
T7-0468/2012

Completing the digital single market NIEBLER

2012/2028(INI)
A7-0402/2012
T7-0018/2013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

2012/2132(INI)
A7-0055/2013
T7-0215/2013

Implementation of the Audiovisual Media Services
Directive

CASTEX

2012/2134(INI)
A7-0001/2013
T7-0036/2013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-51&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-330&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-442
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-140
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-223&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-492
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-283&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-18
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-36
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2253(INI)
A7-0147/2013
T7-0278/2013

Recommendation to the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
of the European Commission, to the Council and to the
Commission on the 2013 review of the organisation and the
functioning of the EEAS

RAPKAY

2012/2322(INI)
A7-0218/2013
T7-0348/2013

Online gambling in the internal market BORYS

2012/2135(INI)
A7-0423/2012
T7-0007/2013

Development aspects of intellectual property rights on
genetic resources: the impact on poverty reduction in
developing countries

CASTEX

2012/2044(INI)
A7-0310/2012
T7-0395/2012

20 main concerns of European citizens and business with the
functioning of the Single Market

REGNER

2012/0029(INI)
A7-0039/2013
T7-0388/2014

Securities settlement in the EU and central securities
depositories (CSDs), and amendment of Directive 98/26/EC

STOYANOV

2012/2038(INI)
A7-0326/2012
T7-0421/2012

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee: Report on the Implementation and Effect of the
Resale Right Directive (2001/84/EC)

GALLO

2012/2024(INI)
A7-0369/2012
T7-0004/2013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

2012/2039(INI)
A7-0018/2013
T7-0094/2013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

2012/2098(INI)
A7-0017/2013
T7-0049/2013

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

2012/2262(INI)
A7-0089/2013
T7-0198/2013

Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids LEHNE

2012/2323(INI)
A7-0435/2013
T7-0127/2014

Follow-up on the delegation of legislative powers and the
control by Member States of the Commission's exercise of
implementing powers

SZÁJER

2012/2097(INI)
A7-0023/2013
T7-0050/2013

Corporate Social Responsibility: promoting society's
interests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

2012/2101(INI)
A7-0161/2013
T7-0240/2013

Improving access to justice: legal aid in cross-border civil
and commercial disputes

ZWIEFKA

2013/2063(INI)
A7-0353/2013
T7-0535/2013

Unleashing the potential of cloud computing in Europe
GERINGER DE
OEDENBERG

2013/2077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-348
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-395
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-39&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0388
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-326&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-369&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-18&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-17&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-89&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-23&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-50
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

A7-0056/2014
T7-0061/2014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

2013/2024(INI)
A7-0153/2014
T7-0276/2014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

2013/2023(INI)
A7-0291/2013
T7-0396/2013

Improving private international law: jurisdiction rules
applicable to employment

REGNER

2013/2119(INI)
A7-0055/2014
T7-0051/2014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law
(2011)

LICHTENBERGER

2013/2122(INI)
A7-0311/2013
T7-0436/2013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

2013/2130(INI)
A7-0120/2014
T7-0249/2014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to the
European Parliament

LICHTENBERGER

2013/2180(INI)
A7-0057/2014
T7-0232/2014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

2013/2116(INI)
A7-0474/2013
T7-0063/2014

The implementation of the Unfair Commercial Practices
Directive 2005/29/EC

BALDASSARRE

2013/2114(INI)
A7-0114/2014
T7-0179/2014

Private copying levies CASTEX

2013/2117(INI)
A7-0442/2013
T7-0064/2014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justice
in the Member States

ZWIEFKA

2014/2006(INI)
A7-0122/2014
T7-0231/2014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and the
rule of law

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0056&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0153&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-396
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0055&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-311&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0120&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0249
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0057&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0232
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0474&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0114&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0064
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0122&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0231
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OPINIONS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132A(NLE)
A7-0356/2011
T7-0478/2011

Athens Convention on carriage of passengers and their
luggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

2004/0148(COD)
Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republic
of Cyprus in which the Government of the Republic of
Cyprus does not exercise effective control
Opinion on legal base

LECHNER

2008/0196(COD)
A7-0038/2011
T7-0293/2011

Consumer rights WALLIS

2008/0090(COD)
A7-0426/2011
T7-0580/2011

Public access to European Parliament, Council and
Commission documents

LICHTENBERGER

2008/0238(COD)
A7-0106/2010
T7-0181/2010

Standards of quality and safety of human organs intended for
transplantation

WIKSTRÖM

2008/0193(COD)
A7-0032/2010
T7-0373/2010

Improvements in the safety and health at work of pregnant
workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0106(CNS)
A7-0016/2010
T7-0034/2010

Investment projects in energy infrastructure within the
European Community
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0055(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain persons
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida
network and the Taliban
Opinion on legal base

BERLINGUER

2009/0064(COD)
A7-0171/2010
T7-0393/2010

Alternative investment fund managers REGNER

2009/0025(COD)
Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen Information
System

BORYS

2009/0127(COD)
A7-0063/2012
T7-0104/2012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0009(CNS)
A7-0065/2010
T7-0092/2010

Common system of value added tax as regards the rules on
invoicing

THEIN

2009/0153(COD)
A7-0184/2010
T7-0423/2010

Use of alien and locally absent species in aquaculture
Opinion on legal base

LECHNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-356&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-106&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-181
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-32&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-16&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-171&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-393
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-63&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-65&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-92
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-423
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTRÖM

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0076(COD)
A7-0336/2011
T7-0010/2012

The placing on the market and use of biocidal products
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0096(COD)
A7-0050/2009
T7-0106/2009

European Microfinance Facility for Employment and Social
Inclusion (Progress)

CASTEX

2009/0101(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminal
proceedings

WIELAND

2009/0099(COD)
A7-0205/2010
T7-0274/2010

Capital requirements for the trading book and for re-
securitisations, and the supervisory review of remuneration
policies

LEHNE

2009/0143(COD)
A7-0170/2010
T7-0334/2010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

2009/0142(COD)
A7-0166/2010
T7-0337/2010

European Banking Authority LEHNE

2009/0132(COD)
A7-0102/2010
T7-0227/2010

Securities to be offered to the public and harmonisation of
transparency requirements (amendment of Directives
2003/71/EC and 2004/109/EC)

BODU

2009/0161(COD)
A7-0163/2010
T7-0336/2010

Powers of the European Banking Authority, the European
Insurance and Occupational Pensions Authority and the
European Securities and Markets Authority (amendment of
Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC,
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC,
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC)

KARIM

2009/0089(COD)
A7-0241/2011
T7-0304/2011

Agency for the management of large scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0110(COD)
A7-0030/2010
T7-0124/2010

Community guidelines for the development of the trans-
European transport network (recast)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0130(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by Member
States' law enforcement authorities and Europol for law
enforcement purposes

MASIP HIDALGO

2009/0144(COD)
A7-0169/2010
T7-0339/2010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-336&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-50&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-205&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-170&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-166&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-102&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-163&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-336
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-241&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-30&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-124
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-339
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0140(COD)
A7-0168/2010
T7-0335/2010

Macro-prudential oversight of the financial system and
establishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

2010/0312(NLE)
A7-0215/2013
T7-0260/2013

Establishment of an evaluation mechanism to verify
application of the Schengen acquis
Opinion on legal base

VOSS

2010/0210(COD)
A7-0428/2013
T7-0072/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
for the purposes of seasonal employment
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0209(COD)
A7-0170/2014
T7-0369/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
in the framework of an intra-corporate transfer
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0392(NLE)
Act adopted by

Council on
15.12.2011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to the
exclusive economic zone off the coast of the French
department of Guyana
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0256(COD)
A7-0321/2011
T7-0035/2013

Specific measures for agriculture in the outermost regions of
the Union
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0306(NLE)
A7-0214/2011
T7-0295/2011

Spent fuel and radioactive waste
GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0160(COD)
A7-0340/2010
T7-0478/2010

Credit rating agencies LEHNE

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes BODU

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0215(COD)
A7-0408/2011
T7-0551/2011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

2010/0232(COD)
A7-0097/2011
T7-0311/2011

Supplementary supervision of financial entities in a financial
conglomerate

BODU

2010/0251(COD)
A7-0055/2011
T7-0486/2011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

2010/0250(COD)
A7-0223/2011
T7-0106/2012

Derivatives, central counterparties and trade repositories BOWLES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-168&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-335
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-260
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0428&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-321&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-35
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-340&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-408&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-97&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-55&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-486
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-106
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0039(COD)
A7-0278/2011
T7-0344/2011

Amendment of Council Regulation (EC) No 2007/2004
establishing European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (FRONTEX)
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0279(COD)
A7-0182/2011
T7-0423/2011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(COD)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Budgetary surveillance in euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0276(CNS)
A7-0179/2011
T7-0425/2011

Implementation of excessive deficit procedure
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0280(COD)
A7-0178/2011
T7-0421/2011

Surveillance of budgetary positions and surveillance and
coordination of economic policies
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(NLE)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Requirements for budgetary frameworks of the Member
States
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0208(COD)
A7-0170/2011
T7-0314/2011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the
cultivation of GMOs in their territory
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0257(COD)
A7-0163/2011
T7-0508/2011

Programme to support the further development of an
integrated maritime policy
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0281(COD)
A7-0183/2011
T7-0424/2011

Prevention and correction of macroeconomic imbalances
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0326(COD)
A7-0031/2012
T7-0036/2012

Vaccination against bluetongue
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0802(COD)
A7-0435/2011
T7-0560/2011

European Protection Order
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0097(CNS)
A7-0057/2011
T7-0135/2011

Imports from Greenland of fishery products, live bivalve
molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0220(NLE)
A7-0324/2010
T7-0424/2010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0065(CNS)
A7-0348/2010
T7-0471/2010

Trafficking in human beings
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-182&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-179&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-425
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-178&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-183&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-31&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-560
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-57&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-324&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-348&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-471
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0006(COD)
A7-0077/2012
T7-0189/2014

Amendment of Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in
respect of the powers of the European Insurance and
Occupational Pensions Authority and the European
Securities and Markets Authority

STOYANOV

2011/0062(COD)
A7-0202/2012
T7-0541/2013

Credit agreements relating to residential property THEIN

2011/0167(NLE)
A7-0204/2012
T7-0287/2012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and
its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of
Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,
Switzerland and the USA

REGNER

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

2011/0154(COD)
A7-0228/2013
T7-0340/2013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings and
the right to communicate upon arrest

ALBRECHT

2011/0129(COD)
A7-0244/2012
T7-0327/2012

Minimum standards on the rights, support and protection of
victims of crime

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2011/2116(INI)
A7-0432/2011
T7-0071/2012

The Statute for a European cooperative society with regard
to the involvement of employees

REGNER

2011/0297(COD)
A7-0344/2012
T7-0057/2014

Criminal sanctions for insider dealing and market
manipulation

THEIN

2011/0295(COD)
A7-0347/2012
T7-0342/2013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

2011/0340(COD)
A7-0214/2012
T7-0005/2014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTRÖM

2011/0360(COD)
A7-0220/2012
T7-0013/2013

Amendment of Directive 2009/65/EC on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings of collective investment in transferable
securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative
Investment Funds Managers in respect of the excessive
reliance on credit ratings

BODU

2011/0361(COD)
A7-0221/2012
T7-0012/2013

Amendment of the Regulation (EC) No 1060/2009 on credit
rating agencies

WIKSTRÖM

2011/0344(COD)
A7-0397/2013
T7-0520/2013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -
2020

LEHNE

2011/0309(COD)
A7-0121/2013
T7-0200/2013

Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and
production activities

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-77&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0189
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0541
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-360
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-432&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-344&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0057
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-347&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-342
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-220&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-221&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0520
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-121&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-200
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing Horizon
2020 – The Framework Programme for Research and
Innovation

BORYS

2011/0402(CNS)
A7-0002/2013
T7-0504/2013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The
Framework Programme for Research and Innovation (2014-
2020)

BORYS

2011/0374(COD)
A7-0236/2012
T7-0065/2013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulation
on consumer ODR)

BERLINGUER

2011/0384(COD)
A7-0403/2012
T7-0502/2013

Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing
the European Institute of Innovation and Technology

MÉSZÁROS

2011/0387(COD)
A7-0422/2012
T7-0501/2013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT): the contribution of the
EIT to a more innovative Europe

MÉSZÁROS

2011/0401(COD)
A7-0427/2012
T7-0499/2013

Establishment of Horizon 2020 - The Framework
Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

2011/2313(INI)
A7-0262/2012
T7-0324/2012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

2011/0417(COD)
A7-0193/2012
T7-0071/2013

European Venture Capital Funds STOYANOV

2011/0418(COD)
A7-0194/2012
T7-0072/2013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

2011/0432(CNS)
A7-0288/2012
T7-0394/2012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

2011/0430(COD)
A7-0404/2012
T7-0275/2013

Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public
sector information

GALLO

2011/0437(COD)
A7-0030/2013
T7-0024/2014

Award of concession contracts BALDASSARRE

2011/0438(COD)
A7-0007/2013
T7-0025/2014

Public procurement GARGANI

2011/0439(COD)
A7-0034/2013
T7-0026/2014

Procurement by entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

GARGANI

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Interim report in the interests of achieving a positive
outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 approval procedure (2011/0177(APP))

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-236&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-65
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-403&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-422&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0501
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-427&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-262&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-324
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-193&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-72
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-394
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-404&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-7&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-360
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0269(COD)
A7-0005/2013
T7-0572/2013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

2011/0272(COD)
A7-0309/2013
T7-0487/2013

Amendment of regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a
European grouping of territorial cooperation (EGTC) as
regards the clarification, simplification and improvement of
the establishment and implementation of such groupings

VOSS

2011/0051(COD)
A7-0206/2013
T7-0264/2013

Amendment of Schengen border code and Convention
Implementing the Schengen Agreement
Opinion on legal base

VOSS

2011/0363(NLE)
A7-0119/2013
T7-0471/2013

Nuclear decommissioning assistance programmes in
Bulgaria, Lithuania and Slovakia
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0254(NLE)
A7-0303/2013
T7-0452/2013

Basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation
Opinion on legal base

VOSS

2011/0380(COD)
A7-0282/2013
T7-0443/2014

European Maritime and Fisheries Fund
Opinion on legal base

VOSS

2011/0435(COD)
A7-0038/2013
T7-0408/2013

Amendment of Directive 2005/36/EC on the recognition of
professional qualifications and of Regulation ... on
administrative cooperation through the Internal Market
Information System
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0302(COD)
A7-0021/2013
T7-0463/2013

Connecting Europe Facility SPERONI

2011/0195(COD)
A7-0409/2013
T7-0537/2013

Common Fisheries Policy
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0369(COD)
A7-0396/2013
T7-0519/2013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

2011/0282(COD)
A7-0361/2013
T7-0491/2013

Support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

2011/0153(COD)
A7-0419/2013
T7-0586/2013

Amendment of certain regulations relating to the common
commercial policy as regards the granting of delegated
powers for the adoption of certain measures

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0572
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-309&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0487
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-206&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0471
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-303&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-452
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-282&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0463
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0409&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0396&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0519
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-361&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0491
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0419&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0586
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0138(COD)
A7-0139/2013
T7-0370/2013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

2011/0225(NLE)
A7-0385/2013
T7-0574/2013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

2011/0262(COD)
A7-0249/2012
T7-0480/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Colombia and Peru
Opinion on legal base

VOSS

2011/0263(COD)
A7-0237/2012
T7-0477/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Central America
Opinion on legal base

VOSS

2011/0286(COD)
A7-0163/2012
T7-0288/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 73/2009 as
regards the application of direct payments to farmers in
respect of the year 2013
Opinion on legal base

VOSS

2011/0285(COD)
A7-0203/2012
T7-0316/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 1234/2007 as
regards the regime of the single payment scheme and
support to vine-growers
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0436(APP)
A7-0424/2012
T7-0462/2013

Establishing programme "Europe for citizens" for the period
2014-2020
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0058(CNS)
A7-0080/2012
T7-0135/2012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (014-2020) complementing Horizon
2020 - the Framework Programme for research and
Innovation

BORYS

2012/0341A(COD)
A7-0026/2013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in the
European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and
repeal of Decision No 624/2007/EC

VOSS

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0010(COD)
A7-0403/2013
T7-0219/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data by competent authorities for the purposes of
prevention, investigation, detection or prosecution of
criminal offences or the execution of criminal penalties, and
the free movement of such data (Directive)

VOSS

2012/0060(COD)
A7-0454/2013
T7-0027/2014

Access of third-country goods and services to the Union’s
internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-139&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0574
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-237&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-203&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-316
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-80&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0509&language=EN&ring=A7-2013-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0027
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0150(COD)
A7-0196/2013
T7-0354/2014

Framework for the recovery and resolution of credit
institutions and investment firms and amendment of Council
Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No
1093/2010

STOYANOV

2012/0146(COD)
A7-0365/2013
T7-0282/2014

Electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market

MÉSZÁROS

2012/2170(DEC)
A7-0090/2013
T7-0127/2013

2011 discharge: EU general budget, Court of Justice LICHTENBERGER

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law

ZWIEFKA

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0237(COD)
A7-0140/2013
T7-0421/2014

Statute and funding of European political parties and
European political foundations

BERLINGUER

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0299(COD)
A7-0340/2013
T7-0488/2013

Gender balance among non-executive directors of companies
listed on stock exchanges

REGNER

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0074(NLE)
A7-0033/2013
T7-0068/2013

Health protection: Radioactive substances in water intended
for human consumption
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for on-
line uses in the internal market
Opinion on legal base

VOSS

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on legal base

SPERONI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0282
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-90&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-340&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-33&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products

LEHNE

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on legal base

REGNER

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

2012/0035(COD)
A7-0015/2013
T7-0039/2013

Transparency of measures regulating the prices of medicinal
products for human use and their inclusion in the scope of
public health insurance systems
Opinion on legal base

SPERONI

2013/0005(NLE)
A7-0342/2013
T7-0479/2013

Agreement between the European Union and the Russian
Federation on drug precursors

ZBIGNIEW

2013/2017(BUD)
Procedure lapsed or

withdrawn
2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member States and of the EU

RAPKAY

2013/0049(COD)
A7-0355/2013
T7-0383/2014

Consumer product safety MAŠTÁLKA

2013/0340(NLE)
A7-0252/2014
T7-0274/2014

Amendment to Council Directive 2009/71/EURATOM of 25
June 2009 establishing a Community framework for the
nuclear safety of nuclear installations

REGNER

2013/0141(COD)
A7-0147/2014
T7-0382/2014

Protective measures against pests of plants
Opinion on legal base

REGNER

2013/0136(COD)
A7-0129/2014
T7-0381/2014

Animal health
Opinion on legal base

REGNER

2013/0202(COD)
A7-0072/2014
T7-0435/2014

Enhanced cooperation between Public Employment Services
(PES)
Opinion on legal base

REGNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-39
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0383
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0129&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0072&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0435
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0240(NLE)
A7-0105/2014
T7-0373/2014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's office REGNER

2013/0408(COD)
Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused in
criminal proceedings

THEIN

2013/0409(COD)
Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty
and legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

2013/0400(CNS)
A7-0243/2014
T7-0275/2014

Common system of  taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0139(COD)
A7-0398/2013
T7-0356/2014

Payment accounts STOYANOV

2013/0280(CNS)
A7-0405/2013
T7-0582/2013

Amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as
regards the French outermost regions and Mayotte in
particular
Opinion on legal base

VOSS

2013/0191(COD)
A7-0425/2013
T7-0591/2013

Amending regulations in the fields of fisheries and animal
health by reason of the change of status of Mayotte with
regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0192(COD)
A7-0399/2013
T7-0589/2013

Amending Directives in the fields of environment,
agriculture, social policy and public health by reason of the
change of status of Mayotte with regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0189(NLE)
A7-0414/2013
T7-0583/2013

Amendment to Council directive 2010/18/EU because of the
change in status of Mayotte
Opinion on legal base

VOSS

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark
Opinion on delegation of legislative powers

MAŠTÁLKA

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member states and of the EU

RAPKAY

2013/0273(NLE)
Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between the
European Community and its Member States, of the one
part, and the Republic of San Marino, of the other part,
regarding the participation, as a contracting party, of the
Republic of Croatia, following its accession to the EU

REGNER

2013/0407(COD)
Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption of
innocence and of the right to be present at trial in criminal
proceedings

THEIN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0105&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0243&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0356
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0405&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0582
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0399&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0414&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0583
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0309(COD)
A7-0190/2014
T7-0281/2014

European single market for electronic communications GALLO

2013/0253(COD)
A7-0478/2013
T7-0341/2014

Uniform rules and procedure for the resolution of credit
institutions and certain investment firms in the framework of
a Single Resolution Mechanism and a Single Bank
Resolution Fund

STOYANOV

2013/0256(COD)
Awaiting committee

decision
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's Office REGNER

2013/0264(COD)
A7-0169/2014
T7-0280/2014

Payment services in the internal market STOYANOV

2013/0024(COD)
A7-0140/2014
T7-0190/2014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

2013/0025(COD)
A7-0150/2014
T7-0191/2014

Prevention of the use of the financial system for the purpose
of money laundering and terrorist financing

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2014/0002(COD)
Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers' access
to mobility services and the further integration of labour
markets

CASTEX

2014/0124(COD)
Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhance
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared
work

Awaiting 8th legislative
term for appointment

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0478&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0341
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0280
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0190
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0150&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0191
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ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00003
CODIFICATION
Marketing of seed potatoes
COM(2009)0299 - 2009/0080(COD)

16.07.2009 07.10.2009
Replaced by a

recast

00075

CODIFICATION:
Protection of workers from the risks related to exposure to asbestos
at work
COM(2009)0071 - 2006/0222(COD)

09.03.2009
07.10.2009

28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00076
CODIFICATION:
Pure-bred breeding animals of the bovine species
COM(2009)0235 - 2006/0250(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00087
CODIFICATION :
Appliances burning gaseous fuels
COM(2007)0633 - 2007/0225(COD)

13.11.2007 26.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00130
CODIFICATION :
Common  system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2008)0691 - 2008/0206(CNS

20.11.2008
19.10.2009

31.08.2009

Replaced by a
recast:

2010/0387(CNS)

00131
CODIFICATION :
Combat African horse sickness
COM(2008)0697 - 2008/0204(COD)

15.12.2008 04.03.2009
Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION :
List of the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement
COM(2008)0761 - 2008/0225(COD)

09.03.2009 04.03.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00136

RECAST :
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
COM(2008)0809 - 2008/0240(COD)

12.03.2009 26.03.2009
10.11.2009
Geringer

24.11.2010

00138
RECAST :
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)

13.01.2009 04.03.2009
31.03.2009
Geringer

19.01.2012

00165
CODIFICATION :
A uniform format for visas
COM(2008)0891 - 2008/0265(COD)

03.02.2009

Proposal
withdrawn by

the Commission
30.07.2011

00166

CODIFICATION :
Principles governing the organisation of veterinary checks on
animals entering the Community from third countries
COM(2008)0873 - 2008/0253(COD)

03.02.2009 28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00274

CODIFICATION :
Setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the
European Community
COM(2009)0125 - 2009/0040(CNS)

14.07.2009 04.05.2009
06.10.2009
06.10.2010
Geringer

20.10.2009

00276
CODIFICATION :
Conservation of wild birds
COM(2009)0129 - 2009/0043(COD)

24.03.2009 04.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00291
RECAST :
Combating late payment in commercial transactions
COM(2009)0126 - 2009/0054(COD)

14.09.2009 07.05.2009
17.05.2010
Geringer

20.10.2009

00293
CODIFICATION :
Audiovisual Media Services Directive
COM(2009)0185 - 2009/0056(COD)

14.07.2009 22.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00299

CODIFICATION :
General rules for the granting of Community financial aid in the
field of trans-European networks
COM(2009)0113 - 2009/0037(COD)

14.07.2009
12.10.2009
04.11.2009

10.11.2009
Geringer

24.11.2009

00306

CODIFICATION :
Animal health conditions governing intra-Community trade in, and
imports from third countries of, poultry and eggs for hatching
COM(2009)0227 - 2009/0067(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00354
CODIFICATION :
Introduction of the euro
COM(2009)0323 - 2009/0083(CNS)

PE not consulted
by Council

/

CODIFICATION :
Protection against dumped imports from countries not members of
the European Community
COM(2009)0168 - 2009/0052(CNS)

16.06.2009
PE not consulted

by Council
/

00734

RECAST :
Guidelines for the development of the trans-European transport
network
COM(2009)0391 - 2009/0110(COD)

14.09.2009 24.09.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

0773

RECAST :
Administrative cooperation and combating fraud in the field of
value added tax
COM(2009)0427 - 2009/0118(CNS)

07.10.2009 07.10.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

00846

CODIFICATION
Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods
by road
COM(2009)0446 - 2009/0123(COD)

14.09.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01144

RECAST :
Establishment of ‘EURODAC’ for the comparison of fingerprints
for the effective application of Regulation (EU) No […/…]
(establishing the criteria and mechanisms for determining the
Member State responsible for examining an application for
international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person) and to request
comparisons with EURODAC data by Member States' law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes
and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a
European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice
COM(2009)0342 - 2008/0242(COD)

07.10.2009
19.10.2010

12.10.2009
18.07.2012

10.11.2009
Geringer 12.06.2013

01269
CODIFICATION :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2009)0530 - 2009/0149(COD)

22.10.2009
Replaced by a

recast
2010/0258(COD)

/

01338
CODIFICATION :
Waste statistics
COM(2009)0535 - 2009/0151(COD)

22.10.2009
21.06.2010
Negative
opinion

Replaced by a
recast

01360
CODIFICATION :
Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles
COM(2009)0546 - 2009/0154(COD)

24.11.2009
Replaced by a

recast

01413

RECAST :
Common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

12.06.2013

01496

RECAST :
Minimum standards for the qualification and status of third country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international
protection and the content of the protection granted
COM(2009)0551 - 2009/0164(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

27.10.2011
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01647
CODIFICATION :
Common rules for the allocation of slots at Community airports
COM(2009)0634 - 2009/0176(COD)

24.11.2009
13.07.2010
Negative
opinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION :
Procedure for the provision of information in the field of technical
regulations and of rules on Information Society services
COM(2010)0179 - 2010/0095(COD)

07.07.2010
Replaced by a

recast

CODIFICATION :
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council laying down a procedure for the provision of
information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (codification)
(COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)

13.01.2014 28.02.2014 20.03.2014 15.04.2014

02811

RECAST :
Maximum permitted  levels of radioactive contamination of
foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or any
other case of radiological emergency
COM(2010)0184 - 2010/0098(CNS)

15.06.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

15.02.2011

02875
CODIFICATION :
Freedom of movement for workers within the Union
COM(2010)0204 - 2010/0110(COD)

19.05.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

07.09.2010

03243

RECAST :
Revision of the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union
COM(2010)0260 - 2010/0154(COD)

07.09.2010
Replaced by
procedure

2010/0395(COD)

03375
RECAST :
Marketing of material for the vegetative propagation of the vine
COM(2010)0359 - 2010/0194(COD)

08.07.2010 29.09.2010
Withdrawn



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 46

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

03636
CODIFICATION :
Mergers of public limited liability companies
COM(2010)0391 - 2008/0009(COD)

07.09.2010 12.10.2010
02.12.2010

MAŠTÁLKA
18.01.2011

03637

CODIFICATION :
Public limited liability companies: coordination of safeguards in
respect of their formation and the maintenance and alteration of
their capital
COM(2010)0388 - 2008/0173(COD)

07.09.2010 12.10.2010

Replaced by a
recast

2011/0011(COD)

03844
RECAST :
Establishing a single European railway area
COM(2010)0475 - 2010/0253(COD)

23.09.2010 15.11.2010
24.05.2011

16.11.2011

03909

CODIFICATION :
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff
belongs
COM(2010)0506 - 2010/0259(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03912

CODIFICATION :
Approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement
COM(2010)0507 - 2010/0260(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03916
RECAST :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2010)0505 - 2010/0258(COD)

07.10.2010 02.12.2010
12.04.2011

Karim
01.12.2011

03918
CODIFICATION :
Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
COM(2010)0508 - 2010/0261(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04086

CODIFICATION :
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track
wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0510 - 2010/0264(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

04392

CODIFICATION :
Roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat
on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0610 - 2010/0302(COD)

10.11.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04456

CODIFICATION :
Establishing a system for the identification and registration of ovine
and caprine animals
COM(2010)0635 - 2010/0309(COD)

23.11.2010 08.06.2011

04743

CODIFICATION :
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2010)0691 - 2010/0338(NLE)

03.02.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04783
CODIFICATION :
Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
COM(2010)0641 - 2007/0206(CNS)

13.12.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04798

CODIFICATION :
Installation, location, operation and identification of the controls of
wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0717 - 2010/0348(COD)

18.01.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04861
CODIFICATION :
Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0729 - 2010/0349(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04883

CODIFICATION :
Operating space, access to the driving position and the doors and
windows of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0746 - 2010/0358(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

04888

RECAST :
Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters
COM(2010)0748 - 2010/0383(COD)

18.01.2011 08.03.2011 Zwiefka 10.12.2012

05219

RECAST :
Common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2010)0784 - 2010/0387(CNS)

03.02.2011 03.02.2011
22.03.2011

Karim
26.10.2011

05268

RECAST :
Coordination of safeguards which, for the protection of the interests
of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in
respect of the formation of public limited liability companies and
the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent
COM(2011)0029 - 2011/0011(COD)

14.02.2011 05.07.2011
11.10.2011

Lehne 15.11.2011

05594
RECAST :
Deposit Guarantee Schemes
COM(2010)0368 - 2010/0207(COD)

07.09.2010 29.09.2010
22.03.2011

Karim
15.04.2014

05626

CODIFICATION :
Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their
fitting
COM(2011)0120 - 2011/0053(COD)

24.03.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

25.10.2011

05831

CODIFICATION :
On the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
COM(2011)0189 - 2011/0080(COD)

10.05.2011 08.06.2011
11.07.2011

Karim
13.09.2011
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

06006
RECAST :
Concerning the export and import of dangerous chemicals
COM(2011)0245 - 2011/0105(COD)

10.05.2011 18.07.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

10.05.2012

06228

RECAST :
On common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

23.06.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06230
RECAST :
Standards for the reception of applicants for international protection
COM(2011)0320 - 2008/0244(COD)

23.06.2011 08.08.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06474

RECAST :
On the methods and procedure for making available the traditional,
VAT and GNI-based own-resources and on the measures to meet
cash requirements
COM(2011)0512 - 2011/0185(CNS)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

16.04.2014

06509

RECAST :
On roaming on public mobile communications networks within the
Union
COM(2011)0402 - 2011/0187(COD)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

06977

RECAST :
On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design
requirements for single-hull oil tankers
COM(2011)0566 - 2011/0243(COD)

29.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

07645

RECAST :
Markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of
the European Parliament and of the Council
COM(2011)0656 - 2011/0298(COD)

15.11.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

15.04.2014
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

07753

RECAST :
Proposal for a Council directive on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between
associated companies of different Member States
COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS)

López-Istúriz
White

01.03.2012
11.09.2012

07933

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of pyrotechnic articles
COM(2011)0764 - 2011/0358(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

22.05.2013

07936

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility
COM(2011)0765 - 2011/0351(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07939

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of non-automatic weighing instruments
COM(2011)0766 - 2011/0352(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07942

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of simple pressure vessels
COM(2011)0768 - 2011/0350(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07945

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of measuring instruments
COM(2011)0769 - 2011/0353(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

05.02.2014

07948

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts
COM(2011)0770 - 2011/0354(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

07951

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market and supervision of explosives for
civil uses
COM(2011)0771 - 2011/0349(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07954

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
COM(2011)0772 - 2011/0356(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07957

RECAST :
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the harmonisation of the laws of Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits
COM(2011)0773 - 2011/0357(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

08025
RECAST :
Allocation of slots at European Union airports
COM(2011)0827 - 2011/0391(COD)

López-Istúriz
White

26.04.2012
12.12.2012

08925

RECAST:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
COM(2012)0064 - 2012/0027(COD)

11.06.2012
López-Istúriz

White
10.07.2012

11.09.2013

09447

RECAST:
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the
second generation Schengen Information System (SIS II)
COM(2012)0081 - 2012/0033(NLE)

22/05/2012
Francesco Enrico

Speroni
10.10.2012

21.11.2012

10174

RECAST:
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
COM(2012)0403 - 2012/0196(COD)

14.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

10013
RECAST:
Insurance mediation
COM (2012)0360 - 2012/0175 (COD)

11.09.2012 12.09.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

08690
RECAST:
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
COM(2012)0008 - 2012/0007(COD)

02.02.2012 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

11843
RECAST:
Railway safety. 4th Railway Package
COM(2013)0031 - 2013/0016(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

11947

RECAST:
Interoperability of the rail system within the European Union. 4th
Railway Package
COM(2013)0030 - 2013/0015(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

12351

RECAST:
Conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated
and unremunerated training , voluntary service and au pairing
COM(2013)0151 - 2013/0081(COD)

Francesco Enrico
Speroni

17.09.2013
25.02.2014

12476

RECAST:
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2013)0184 - 2013/0096(NLE)

Francesco Enrico
Speroni

16.12.2013
15.01.2014

12377

RECAST:
Approximate the laws of the Member States relating to trade marks
COM(2013)0162 - 2013/0089(COD)

17.06.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

25.02.2014

12868

RECAST:
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of
a Member State
COM(2013)0311 - 2013/0162(COD)

24.09.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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Date of
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in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

13017
RECAST:
Implementation of the Single European Sky
COM(2013)0410 - 2013/0186(COD)

23.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
26.11.2013

12.03.2014

13233

RECAST:
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of pressure equipment
COM(2013)0471 - 2013/0221(COD)

28.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

15.04.2014
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ANNEX IV - Hearings

HEARINGS & WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects of
free and open source software
(FOSS), in the European
Parliament on 9 July 2013.

Rapporteur Eva Lichtenberger
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Hearing Date Experts Rapporteur

2009

Brussels I 05.10.2009 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt, Institut d'Etudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Alexander Layton, qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphan
works and improving access to works for
visually impaired persons

10.11.2009 Karin Pilsäter, Chairman of the Committee on Industry and Trade,
Swedish Parliament

Magnus G. Graner, State Secretary, Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann, Representative of Europeana, Director
General of the German National Library (Deutsche
Nationalbibliothek), Member of the High Level Expert Group on
European Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International
Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO),
Member of HLG

Antoine Aubert, European Copyright Policy Counsel, Google

Jean-François Debarnot, Legal Director, 'Institut National de
l'Audiovisuel' (INA), France

Pirjo Hiidenmaa, President of the European Writers' Congress
(EWC)

Mihaly Ficsor, Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder, Head of unit 'Copyright and Knowledge-based
Economy', Internal Market and Services Directorate-General,
European Commission

Michael Keplinger, Deputy Director General, World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

Christopher Friend, Strategic Objective Leader - Accessibility,
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Hearing Date Experts Rapporteur

World Blind Union (WBU), Chair WBU Global Right to Read
Campaign

Francisco Martinez Calvo, Technical Advisor, Section of Culture
and Sports for the Blind, Spanish National Organisation of the
Blind (ONCE), Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European
Publishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designate
Viviane Reding

12.01.2010

Alternative Investment Funds Managers: how
to regulate best?

27.01.2010 Anthony BYRNE, Deutsche Bank Global co-Head Prime
Brokerage, United Kingdom

Sony KAPOOR, Managing Director, Re-Define (Rethinking
Development, Finance & Environment) - an International Think
Tank, United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality, in
particular in relation to defamation, in the
context of private international law,
particularly the Rome II Regulation

28.01.2010 Mr William BENNETT, Barrister at Law, London

Prof. Michael HELLNER, Upssala University

Prof. Dr. Gerhard WAGNER, Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN, Université Paris-Est (Paris XII)

M. Jean QUATREMER, Journalist at "Libération".

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on the proposed regulation on wills
and succession and national law

22.03.2010 William Binchy, Barrister-at-Law, Regius Professor of Laws,
School of Law, Trinity College of Dublin

Eva Lein, Herbert Smith Senior Research Fellow in Private
International Law, British Institute of International and
Comparative Law

Rembert Süß, Rechtsanwalt, Deutsches Notarinstitut (Institute of
German Notaries)

Sara Godechot-Patris, Professor of Law, Université François
Rabelais de Tours

Elisabeth Scheuba, Rechtsanwalt, Lecturer (Succession Law,
Vienna University), Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE
(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi, President of the Finnish Bar Association
(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

http://www.herbertsmith.com/
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on digitisation of books and
copyright: does one trump the other?

23.03.2010 Santiago de la Mora, EMEA Print Content Partnerships Director,
Google

Jonathan Nowell, President of Nielsen Book

Bruno Galindo, Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier, Senior Adviser to the CEO of Gallimard, France

Friederieke Nielsen, spokesperson of Books on Demand GmbH

Françoise Dubruille, Director of the European Booksellers
Federation and International Booksellers Federation

Prof. Alain Strowel, professor at Saint-Louis University (Brussels),
University of Liege and K.U. Leuven

Piotr Marciszuk, President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello, Italian Library Association

Marielle
GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Monitoring the application of European Union
law: Evaluation of the Pilot Project

28.04.2010 Prof. Ludwig KRÄMER, former Head of Unit of Environmental
Governance in DG ENVI, visiting professor at the Faculty of Law
in University College, London

Ms Marta BALLESTEROS, Director of Brussels office of
ClientEarth

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on one or more optional
instruments for European contract law

29.04.2010 Evelyne Terryn, Professor at K.U.Leuven University

Jérôme Kullmann, Président Aida France, Professeur à l’Université
Paris Dauphine, Directeur de l’Institut des Assurances de Paris
Helmut Heiss, Professor at the University of Zurich

William Vidonja, Head of Single Market & Social Affairs, CEA,
Brussels

Jean-Paul Coteur, Coordinateur assurances, Test-Achats, Brussels

Workshop on an optional instrument for EU
contract law

27.10.2010 Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, University
of Osnabrück

Leena Linnainmaa, Director of Legal Affairs at the Central
Chamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak, Slovenian Consumers' Organisation

Thomas Klink, Judge, Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink, Centre for the Study of European Contract Law,
University of Amsterdam

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Christoph Busch, European Legal Studies Institute, University of
Osnabrück

Martine Behar-Touchais, University of Paris Descartes, Trans
Europe Experts

Monika Jagielska, Judge, Court of Arbitration, Katowice

Eva Lein, British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impact
assessments

27.10.2010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice: How to facilitate
the life of European families and citizens?

30.11.2010 Melchior Wathelet, Belgium's State Secretary for the Budget,
Migration and Asylum Policy, Family Policy and Federal Cultural
Institutions

Katharina Boele-Woelki, Professor of Private International Law,
Comparative Law and Family Law,  University of Utrecht

Sjef van Erp, Professor of civil law and European private law,

http://www.linkedin.com/companies/k.u.leuven
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Hearing Date Experts Rapporteur

Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), Maastricht
University; Deputy-Justice, Court of Appeals ' s-Hertogenbosch

Eva Becker, Lawyer, Junggeburth & Becker, Berlin

Béatrice Weiss-Gout, Chair of the Committee on Family and
Succession Law, The Council of Bars and Law Societies of Europe,
lawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC, Barrister, Member of QEB Chambers, London

Maria da Conceiçao Oliveira, Lawyer and Mediator, Council of
Europe expert, Portugal

Arcadio Díaz Tejera, Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvency
proceedings at EU level

22.03.2011 Nora Wouters, McKenna Long & Aldridge LLP, Brussels

Anna Maria Pukszto, Salans law firm, Warsaw

Daniel F Fritz, Hermann Rechtsanwälte, representative Deutsche
AnwaltsvereinNeil Cooper,

Zolfo Cooper LLP, London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen, NautaDutilh, Amsterdam

Workshop on mediation in civil and
commercial matters : Before and after the EU
mediation directive

23.05.2011 Ferenc Zombor, Deputy State Secretary, Ministry of Public
Administration and Justice

Giuseppe De Palo, President, ADR Center, Italy

Ivan Verougstraete, former President of the Belgian Court of
Cassation

Maciej Bobrowicz,  President of the National Council of Legal
Advisers, President of the Polish Association of Commercial
Mediation

Christian Duve, Partner, Freshfields

Vincent Tilman, Senior Advisor European Affairs with
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Hearing Date Experts Rapporteur

Eurochambres

Andrew Leakey, Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik, District Court Judge and President of the
Council for ADR, Ministry of Justice, Slovenia

Augusta Iannini, Head of the Law Department, Ministry of Justice,
Italy

Margarita Garcia Tomé, Director of the Master
"Mediation",Universidad Pontificia Salamanca, ES.

Bogdan Matei, Lawyer and Mediator, Manager of Craiova
Mediation Center Association, Romania

Tsisana Shamlikashvili, President of the Scientific and
Methodological Centre for Mediation and Law (Russia), Chair of
Subcommittee on ADR and Mediation in the Russian Association
of Lawyers.
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the proposal for a regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of
Succession

20.06.2011 Prof. Ludwig Bittner, President of the Austrian Chamber of Civil
Law Notaries

Maître Pascal Chassaing, Notary, Paris, and chair of the working
group on law of succession of the CNUE

Patricia García Mediero, Partner, Avantia Asesoramiento Fiscal y
Legal

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public, Partner with
Russell-Cooke LLP, Chairman – STEP / AETPF EU Committee

Daniel Lehmann, Partner in Rölfs RP Rechtsanwaltsgesellschaft,
Munich, Chairman – STEP / AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske, Solicitor, Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on Smart Regulation 21.06.2011 Sir Stephen Laws QC,First Parliamentary Counsel, Head of the
legal drafters in London and Adviser to the UK government on
legislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government Legislation
Centre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science, University of
Exeter, UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre for
Legislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London, UK.

Sajjad KARIM
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument for
collective redress in Europe?

12.07.2011 Gerard McDermott QC, of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenço, Presidente da comissão para a
eficácia das execuções, Lisbon

Dr Anke Sessler, Chief Counsel Litigation, Siemens AG

Malcolm Carlisle, European Justice Forum

Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the proposal for a regulation on
jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Brussels I)

04.10.2011 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Dr Jérémy Heymann, Université Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn, partner and attorney at law, Brauneis Klauser Prändl
law firm

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on "the threshold of unitary patent
protection in Europe"

11.10.2011 Benoît Battistelli, the President of EPO

Stephen F. Jones, partner and head of the Patents Group at
Baker&McKenzie LLP

Judge Dr. Thomas Kühnen, the Appeals Court of Düsseldorf

Pierre Véron - avocat au Barreau de Paris, professor of the Centre
d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

Prof. Bruno Van Pottelsberghe, Dean, Solvay Brussels School of
Economics and Management, SBS-EM, ULB; and Bruegel

Thierry Sueur, Chairman of BUSINESSEUROPE’s “Patents”
Working Group

Bernhard RAPKAY,
Raffaele
BALDASSARRE,
Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

Presentation by the working group on EU
Administrative law of the working document
on state of play and future prospects for EU
administrative law followed by a workshop.

22.11.2011 Dr. Mercedes Fuertes, Catedrática de derecho administrativo,
Facultad de Derecho, Universidad de León

Dr. Melanie Smith, Cardiff Law School, University of Cardiff

Prof; Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia

Luigi
BERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a Common
European Sales Law

01.03.2012 David Hertzell, Law Commissioner for commercial and common
law

Professor Hector MacQueen, Scottish Law Commissioner

Professor Dr. Stefan Leible, University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan

Tina Sommer, Chairman for International Affairs, Federation of
Small Businesses, UK

Dr. Marc Zgaga (German Federation of Buying and Marketing
Groups), Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Klaus-Heiner
LEHNE

The European Law Institute 26.03.2012 Sir Francis Jacobs, ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson, ELI

Irmgard Griss, ELI

Christiane Wendehorst, ELI

Tobias Schulte in den Bäumen, ELI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on civil protection measures 27.03.2012 Nikolay Angelov, judge at the Regional Court of Plovdiv
(Bulgaria)

Vigintas Višinskis, judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand, Fundación ANAR (Spain)

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Hearing on "Improving audit quality across
the European Union"

27.03.2012 Liz Murrall, Director, Corporate Governance and Reporting,
Investment Management Association, UK

Philip Johnson, Chairman, Federation of European Accountants
(FEE)

Andrew Brown, Chairman, European Group of International
Accounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr. Dr. Theo Siegert, Managing Partner of Haen Carstanjen &
Söhne and member of several audit committees (Deutsche Bank
AG, E.ON AG, Henkel AG & Co. KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier, Financial Affairs Director, Association
Française des Entreprises Privées (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27.03.2012 Professor Louise Ellen Teitz, First Secretary, Hague Conference on
Private International Law

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Smart Regulation and EU
Administrative Law : Making the Union more
accessible to citizens

25.04.2012 Vibeke Pasternak Jørgensen, Head of EU law Unit, Danish
Ministry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot, Head of Unit "Legal and documentary issues,
consolidation and copyright", Publications Office of the European
Union

William Robinson, Former legal reviser at the Commission, now at
the Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute
of Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup, Member of the High Level Group of Independent
Stakeholders on Administrative Burdens ('Stoiber Group')

Dr Stine Andersen, Academic and legal advisor to the Danish
government

Marta Ballesteros, ClientEarth, Law firm

Prof Linda Senden, Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm, Former EUCJ Judge, Chief Justice
of the Supreme Administrative Court of Sweden and Swedish
Parliamentary Ombudsman

Luigi
BERLINGUER,

Sajjad KARIM,

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the review of the Accounting and
Transparency Directives: the new country by
country reporting requirements

26.04.2012 Steve Manteaw, Chairman of the Publish What You Pay Africa
Steering Committee

Alexander Woollcombe, Acting Brussels Director, ONE

Vicky Bowman, Global Policy Leader, External Affairs, Rio Tinto

Alan McLean, Executive Vice-President Tax, Shell

Klaus-Heiner
LEHNE,

Arlene
MCCARTHY
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the legal aspects of public
procurement and procurement by entities
operating in the water, energy, transport and
postal services sectors

30.05.2012 Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public
Procurement Agency

Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and
Regions

Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General
Union

Alessandra Fratini, PostEurop, Public Procurement WG Chair

Giuseppe
GARGANI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Common European Sales Law
(CESL)

31.05.2012 Martijn HESSELINK, University of Amsterdam, Netherlands

Ms Ursula PACHL, BEUC

Ms Tiziana POMPEI, UnionCamere, Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL, Guildhall Chambers, United
Kingdom

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the Common European Sales
Law (CESL): Remedies

19.06.2012 Prof. Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück, Germany

Prof. Marco Loos, University of Amsterdam, Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis, UEAPME, Brussels

Anne-Laure Constanza, Envie de Fraises, on behalf of the French
Business Confederation (MEDEF)

Alice Wagner, AK Wien

Burghard Piltz, German Bar

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on Common European Sales Law
(CESL): Restitution and Prescription

10.07.2012 Prof. Christiane Wendehorst, University of Vienna, Austria

Prof. Antoni Vaquer, University of Lleida, Spain

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

The proposed Statute for a European
Foundation

26.11.2012 Rosa Gallego, Chair of DAFNE, the Donors and Foundations
Networks in Europe, Madrid

Francis Charhon, Chair of the European Foundation Centre (EFC)
Advocacy Committee, Paris

John Riches, Partner at Withers Bergman LLP, London

Professor Achim Seifert, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-
University Jena

Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis
(FAES), Madrid

Evelyn REGNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

The proposal for a Common European Sales
Law: taking stock after a year

27.11.2012 Professor Symeon Symeonides, Cyprus Council Presidency

Lord Bowness, Chair of the Legal Affairs and Consumer Protection
Sub-Committee, UK House of Lords

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas, President of the Queen's
Bench Division, UK, Chair of the Working Party of the European
Law Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak, Advocate-General of the Court of
Justice

Professor Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Professor Martine Behar-Touchais, University Paris I

Professor Patrick Sensburg, Chair of the Sub-Committee on
European Law, German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer, Professor of Comparative Law at the
University of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin, Ebay

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati

Bernd Krieger, European Consumer Centre Germany

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Civil Law and Justice: Do EU
citizens enjoy free movement?

23.01.2013 Professor Koen Lenaerts, Vice-President of the Court of Justice of
the European Union

Alan Shatter, Minister for Justice and Equality, Ireland

Professor Xandra Kramer, Department of Private International and
Comparative Law at the Erasmus University, Rotterdam

Nick Bozeat, ICF GHK, Birmingham

Dr Stephan Prayer, Notary, Gesellschaft für Mediation im Notariat,
Vienna

Professor Ansgar Staudinger, Bielefeld University, Faculty of Law

Jenny Papettas, PhD candidate and postgraduate teaching assistant,
University of Birmingham

Professor Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural
Law

Dr Albin Dearing, European Union Agency for Fundamental
Rights, Vienna

Laurence Brunet, London School of Economics

Carlos de Melo Marinho, Judge in the Court of Appeal, Lisbon

Phillipe Lortie, First Secretary, Maja Groff, Senior Legal Officer,
Hague Conference on Private International Law

Richard Frimston, Solicitor, Russell-Cook Solicitors, Member of
the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini, Dundee Law School

Senator Katherine Zappone, Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio, Associated Legal Advisor, Milieu,
Brussels

Duncan Macniven, President, The International Commission on
Civil Status, former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec, Vice-President of European Association of
Registrars

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE,

Antonyia
PARVANOVA
(FEMM)
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Hearing Date Experts Rapporteur

Collective management of copyright and
related rights: Towards a viable solution

18.03.2013 Jean Martin, author of the Report on governance and transparency
of collecting societies commissioned by the French Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique

Dr. Tobias Holzmüller, General Counsel, GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction
Rights)

Janine Lorente, Chair of the Board of Directors, SAA (Society of
Audiovisual Authors)

Wes Himes, Director, EDiMA (European Digital Media
Association)

Declan Rudden, Director of Distribution and IT, IMRO (Irish
Music Rights Organisation)

Peter Marx, Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta, Director of ZPAV (The Polish Society of the
Phonographic Industry) and Jerzy Badowski, Deputy Director
General of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont, Deputy Director General and Legal Director of
SACEM (Society of Authors, Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director, European Office & European Regional
Counsel of IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (European
Broadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content and
distribution of SPOTIFY

Kelvin Smits, Director, Younison

Pierre Gerard, Managing Director, Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (European
Consumer Organisation)

Marielle GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Proposal for a Common European Sales Law:
work in progress

19.03.2013 Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC, The European
Consumer Organisation

Léon Mölenberg (Senior Policy Consultant – Legal Counsellor,
Thuiswinkel.org), Ecommerce Europe

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Chair of the European
Private Law Committee of the CCBE, Council of Bars and Law
Societies of Europe

Professor Hugh Beale, Professor of Law, University of Warwick

Klaus-Heiner
LEHNE, Luigi
BERLINGUER



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 78

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on gender balance 20.03.2013 Zubia Hawcroft, Director (EMEA), MSC Headhunting

Dr. Elaine Dewhurst, Lecturer in Law, University of Manchester

Dr Kim Peters, University of Exeter

Sylvia Walby, UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster
University, UK

Reform of the Court of Justice of the
European Unionµ

24.04.2013 Vassilios Skouris, President of the Court of Justice

Maura McGowan QC, Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce, Barrister, Outer Temple Chambers,
London

Alexandra THEIN
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Hearing Date Experts Rapporteur

The law protecting children in Europe and
worldwide: Provisions facilitating adoptions
and resolving abductions

25.04.2013 Laura Martínez-Mora, Hague Conference on Private International
Law

Dr Jinske Verhellen, University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz, Hague Conference on Private International
Law

Alexandra THEIN,
Eva
LICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for the
screening of candidates for appointment to the
courts of the European Union

30.05.2013 Jean-Marc Sauvé, President of the Article 255 Panel

Ana Palacio, Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with national
parliaments on civil and criminal law

20.06.2013 David STANTON, Chair of the Joint Committee on Justice,
Defence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustín DIAZ DE MERA, MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK, Chair of the EU Sub-Committee
F - Home Affairs, Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN, Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX, European Data Protection Supervisor

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice in the European
Commission

Cecilia MALMSTRÖM, EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI, Vice-Chair of the European Affairs
Committee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN, Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER, Director General of OLAF

Holger MATT, Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA, MEP

Alexandra THEIN, MEP

Kurt LECHNER, former Member of the Committee on Legal
Affairs, Rapporteur for the Successions Regulation

Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
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Aude FIORINI, University of Dundee

Ruud WINTER, Senior Coordinating Vice-President of the
Administrative High Court for Trade and Industry in the
Netherlands

Luis PEREIRA, Secretary General of the European Judicial
Training Network

Emmanuel CRABIT, Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08.07.2013 Mr António Campinos, President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General, Federal Ministry of
Justice of Germany

Ms Susanne Ås Sivborg - President and Director General Swedish
Patent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin, European Brands Association (AIM) -
Chariman of Trade Mark Committee

Mr José Monteiro - Senior legal director L'Oréal

Cecilia
WIKSTRÖM
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Workshop on Legal aspects of free and open
source software

09.07.2013 Professor Eben Moglen, Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz, Developer of the EUPL

Avv. Carlo Piana, Lawyer

Professor Lawrence Lessig, Harvard Law School

Rishab Ghosh, UNU-MERIT

Jutta Kreyss, Landeshauptstadt München

Interparliamentary Committee Meeting on
"The proposal for a Common European Sales
Law: the way forward"

10.07.2013 Françoise Le Bail, Director General, DG Justice, European
Commission

Juozas Bernatonis, Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas, Chair of the Committee on Legal Affairs,
Seimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo, President, Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Sir John Thomas/Christiane Wendehorst, European Law Institute

Professor Elise Poillot, University of Luxembourg

David Hertzell, Law Commission, UK

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CESL

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Private copying levies 17.09.2013 José Antonio Suárez, EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich, Digital Europe

Xavier Blanc, AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou, BEUC

Françoise CASTEX
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Implementation of the Unitary Patent
Package: State of play

05.11.2013 Pierre Delsaux, Deputy Director General, DG MARKT

Jerome Debrulle, Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger, European Patent Office

Paul van Beukering, Chair of the Preparatory Committee of the
Unified Patent Court

Johannes Karcher, Coordinator of the Legal Framework Group of
the Unified Patent Court

Winfried Tilmann, member of the Drafting Committee of the Rules
of Procedure

Thierry Sueur, BusinessEurope

Bernhard RAPKAY
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Workshop on judicial training "The training of
legal practitioners: teaching EU law and
judgecraft"

28.11.2013 Viviane Reding, Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano, President of the First Chamber of the Court
of Justice

Reinier van Zutphen, Dutch Network of Court Coordinators for
European law

Rosa Jansen, the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner, Vicepresident of the CGPJ - Consejo
General del Poder Judicial

Xavier Ronsin, Director of the École Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck, The Belgian Institut de Formation
Judiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski, Head of the International Cooperation
Department.

Katalin Kiszely, Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr. Rainer Hornung, Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel, Director  of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith, Secretary General of the Council of Bars and
Law Societies of Europe (CCBE)

Amélie Leclercq, Project leader, EIPA

Judge John Phillips, Director of Studies for the Courts’ Judiciary -
UK Judicial College

Gracieuse Lacoste, former member of the CSM and of the Working
Group of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof. Guido Neppi Modona, Substitute Member of the Venice
Commission, Council of Europe

Stéphane Leyenberger, Head of the Division for the independence
and efficiency of justice, CEPEJ

Emmanuel Crabit, DG Justice, European Commission

Luigi
BERLINGUER



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature85

Hearing Date Experts Rapporteur

EU law on successions and the protection of
vulnerable adults

11.02.2014 Kurt Lechner, Notary, rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove, DG Justice, European Commission

Filip Switala, DG Taxation and Customs Union, European
Commission

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public in London

Klaus-Heiner
LEHNE
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Regulatory coherence and the implementation
of EU law in the context of  the Transatlantic
Trade and Investment Partnership

11.02.2014 Mr Joseph Burke, Regulatory, Trade and Consumer Affairs
Officer,United States Mission to the European Union, Brussels

Mr James R.M. Killick,,Partner, White and Case, Brussels

Mr Dirk Vantyghem, Director International Affairs

Eurochambres, Brussels

Dr Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law & Risk
Regulation, Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)

Françoise CASTEX
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ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair), Tadeusz Zwiefka,
Marielle Gallo, Cecilia Wikström, Sajjad Karim,
Eva Lichtenberger, Bernhard Rapkay, Francesco
Enrico Speroni; from the political groups,
Franziska Neher, Corina Daniela Popa, Ramona
Ionela Ivan, Francesca Beltrame, Marco
Campomenosi; from the Secretariat Robert Bray
and Magnus Nordanskog
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Place Date Subject Participants

2009

Stockholm, Sweden 15-17.07.2009 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY, Secretariat of the Committee

Stockholm, Sweden 24-25.09.2009 Meeting with chair/members of the committees of the
Swedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask, Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of Appeal,
Division 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and the
Confederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU, EPP

Tadeusz ZWIEFKA, EPP

Luigi BERLINGUER, S&D

Christian ENGSTRÖM, GREENS

Alexandra THEIN, ALDE

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ, Secretariat of the
Committee

Francesca BELTRAME, GREENS,
Advisors of the political groups

Ursa PONDELEK, ALDE, Advisor of the
political groups

Franscesco CERASANI, S&D, Member’s
assistant

2010

Toledo, Spain 21-22.01.2010 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Luxembourg,
Luxembourg

23.02.2010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE,

Diana WALLIS,

Evelyn REGNER,

Sebastian Valentin BODU,

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY,

Françoise CASTEX
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Place Date Subject Participants

Marielle GALLO,

Lidia Joanna GERINGER DE
OEDENBERG,

Gerald HÄFNER,

Alexandra THEIN,

Zbigniew ZIOBRO,

Jan Philipp ALBRECHT,

Sajjad KARIM

Maria-José MARTINEZ IGLESIAS,

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER,

Ewa WOJTOWICZ,

Christian PENNERA,

Ezio PERILLO,

Ulrich RÖSSLEIN,

Julia FELDMANN (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts/ALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid, Spain 04-05.03.2010 Meeting with the Spanish Minister of Justice, Mr
Francisco Caamaño Domínguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogacía Española
(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial
(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright management
societies

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (S&D)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)
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María José MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid, Spain 20.05.2010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the national
parliaments of the Member States and of the Head of the
Legal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU, Vice-president

The Hague, the
Netherlands

02.06.2010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr. J.H.A. (Hans)
Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKA
Regina O'CONNOR

Kim BOGTE

Mélodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington D.C.,

The United States of

28.09-01.10.2010 Regulatory, impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE,

Evelyn REGNER,
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America Visit to The George Washington University Regulatory
Studies Center

Visit to The Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick, Deputy

Victoria Espinel, IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren, Member,
House Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith, Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney, Counsel for Copyright & IP Sub-
Committee

Richard Hertling, Legislative Director

U.S. Copyright Office

Meeting with Maria Pallante, Associate Register for
Policy and International Affairs

U.S. Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann, President and CEO,
Global IP Center

Meeting with Rick Cotton, Chair of the Board, Global IP
Center, Executive Vice-President and General Counsel at
NBC Universal

Meeting with Gina Vetere, Senior Director Global IP
Center

Meeting with Steven Tepp, Senior Director, Global IP
Center

Meeting with Bill Kovacs, Senior Vice-President,
Environment, Technology & Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather, Executive Director, Global
Regulatory Cooperation Project

Marielle GALLO,

Angelika NIEBLER,

Bernhard RAPKAY,

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM,

Barbara WEILER,

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina O'CONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG
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Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher, Chairman
Sub-Committee on Communications, Technology and
the Internet, House Energy & Commerce Committee and
Member, Sub-Committee on Courts and Competition
Policy, House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann, Senior Copyright
Counsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland, Specialist in American
National Government, Executive Branch Operations
Section,Government and Finance Division and Brian
Yeh, Legislative Attorney Business Section, American
Law Division

U.S. Senate

Meeting with Amber Cottle, Staff of Senator Max
Baucus, Chairman, Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten, Vice-President for
International Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier, Executive Vice-President
and Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders, Senior Vice President
Rights Management Policy & Relations

Meeting with Fritz Attaway, Executive Vice President
Special Policy Advisor

Meeting with Dede Lea, Paramount/Viacom, EVP
Government Relations

Meeting with Stacey Dansky, Paramount/Viacom,
Director Government Relations

Meeting with Chris Israel, PCT Government Relations
(representing Paramount), Co-Founder and Managing
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Partner

Meeting with David Green, NBC Universal, Senior
Counsel for Public Policy Development

Meeting with Janet O’Callaghan, Fox/Newscorp,
Director Government Relations

Meeting with Alicia Smith, Smith-Free Group
(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy, Associate Executive
Director for Government and International Affairs of the
Directors Guild of America (DGA),

Meeting with Scott Harbinson, International
Representative of the IATSE (International Alliance of
Theatrical Stage Employees, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United
States, Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter, General Counsel/Director
of Legislative Affairs at the American Federation of
Television and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox, National Director of Policy
and Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NY
Branch)

EU/EPLO Office

Meeting with Paul Aiken, Executive Director, The
Authors' Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P. Bowling, Chief Quality
Officer, Denise Fantone, Director, Strategic Issues,
Andre Levine, Senior Attorney, Regulatory Issues

Budapest, Hungary 06-07.12.2010 Meeting with Enikő Győri, Minister of State for
European Affairs, Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

József SZÁJER

Marielle GALLO



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 94

Place Date Subject Participants

Assembly

Meeting and reception with the Budapest Bar
Association (Budapesti Ügyvédi Kamara), László Réti -
President

Meeting with the Hungarian Patent Office, Mihály
Ficsor, Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with László Parragh, President of the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry

ELTE Bibó István Szakkollégium, Zoltán Pozsár-
Szentmiklósy - Director

Pázmány Péter Catholic University (PPKE), Faculty of
Law, Marcell Szabó - Head of EU Affairs,

Working lunch with Zoltán Cséfalvay, Minister of State
for Strategic Affairs, Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HÄFNER

María-José MARTÍNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG, Assistant to Mr
SZÁJER

Georgios MAVROS, Assistant to Mrs
GALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina O'CONNOR

2011

León, Spain 27-28.04.2011 Conference on EU administrative law: state of play and
future prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria José MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Düsseldorf, Germany 24-25.05.2011 Visit to the patent court in Düsseldorf and to attend some
patent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature95

Place Date Subject Participants

Françoise CASTEX

Christian ENGSTRÖM

Susanne KNÖFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw, Poland 16-17.06.2011 Preparation for the Polish Presidency in the second half
of 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr Igor
Dzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry of
Economy, the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat of
the Republic of Poland (respectively, the Lower and the
Upper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methods
of Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HÄFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKI
Georgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot, Poland 18-19.07.2011 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ
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Karlsruhe, Germany 15.09.2011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
and to meet for an exchange of views with the President
and Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HÄFNER

Christian PENNERA

Susanne KNÖFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante, Spain 17.10.2011 Visit to OHIM in Alicante António MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTRÖM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJÖBERG

Warsaw, Poland 09-10.11.2011 Conference on "European Contract Law - unlocking the
internal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen, Denmark 24-25.11.2011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of
2012

Meeting with Mr Uffe Elbæk, Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen, Minister for
European Affairs

Meeting with the Legal Committee of the Danish
Parliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the Danish
Parliament

Meeting with Carlsberg Breweries A/S

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Françoise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature97

Place Date Subject Participants

Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Bødskov, Minister for Justice

meeting with Ole Sohn, Minister for Business and
Growth

2012

Copenhagen, Denmark 22-23.03.2012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia, Cyprus 16-18.07.2012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second half
of 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committee
on Legal Affairs and the Committee on Institutions,
Values and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice, Mr Loukas
LOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the Supreme
Court

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Cecilia
WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Jiří MAŠTÁLKA
Magnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia, Cyprus 23-24.07.2012 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia, Cyprus 23-24.09.2012 Conference of Justice and Home Affairs Committee
Chairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin, Ireland 16-18.01.2013 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY
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Luxembourg,
Luxembourg

17.01.2013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb, Croatia 28-29.01.2013 Information exchange and cooperation programme:

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) on
Scrutiny procedures of EU legislation and policies in the
national Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg, France 23.05.2013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HÄFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Françoise CASTEX (S&D)

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KÖLLER (S&D)

Regina O'CONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNÖFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO
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Vilnius, Lithuania 16-18.07.2013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the second
half of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania Ms
Dalia Grybauskaitė
Meeting with Mr Juozas Bernatonis, Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas, Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius, Vice-minister of
Foreign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis, Minister of Culture
Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNÖFEL

Robert BRAY

Beijing, China 28-31.10.2013 Visit to China

Meeting with the National People's Congress

Meeting with the Supreme People's Court

Meeting with the State Administration of Industry and
Commerce

Meeting with the European Union Chamber of
Commerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI
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Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens, Greece 23-24.01.2014 Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Council

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens, Greece 26-28.03.2014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee on
Public Administration, Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic Notary
Association

Meeting with Members of the Conference of Presidents
of the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges and
Prosecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MÉSZÁROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglárka BÓLYA (EPP)

Miriam SCHÖPS (ALDE)



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature101

ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 / 6th Legislative Period - Policy Department C
(AFCO, FEMM, LIBE, JURI, PETI)

PE 419.598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European
Parliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed at
simplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of the
European Parliament, when ruling on the validity of their mandate or when considering
requests for the waiver or defence of parliamentary immunity. The handbook is intended for
internal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities and
immunity of the Members

PE 419.602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member States’ Contract
Law - Side Effects on Member States’ General Contract Law or General Sales Law
This study identifies and analyses the side effects that the "full harmonisation approach" of
the proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws or
general sales laws. In particular, the study analyses the reasons for side effects of the
proposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract laws.
Furthermore, it contains recommendations on possible action to be undertaken in order to
avoid unwanted side effects.

PE 419.606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World? An Introduction to the New
Hungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. This paper is intended to give a
brief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement it.
Describing, in a factual but somewhat critical manner, the current Hungarian legal framework
for tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem of
orphan works at European level as well. The basic aim of the present note is to describe the
Hungarian scheme for licensing certain uses of orphan works. In addition, it also gives some
insights into the legislative history and the institutional framework of that scheme. An outline
of some other provisions which may be of relevance to orphan works is also included.
Furthermore, this note renders an account of the implementing measures introduced and the
experience gained thus far. It concludes with a first assessment of the new Hungarian
legislation on licensing certain uses of orphan works.

PE 419.607 EN 15-10-2009
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A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference and
the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFR
can improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frame
of Reference and the Commission's proposal for a Consumer Rights Directive. Furthermore,
it identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposal
for a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure. In this regard,
the study suggests some amendments based on the CFR. A correlation table between the
provisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive is
provided in the annex of the study.

PE 419.608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Blind, partially sighted and other
print disabled people face a "book famine". International legislation is needed to complement
cooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount of
accessible format books such as audio, large print and braille, from the current level of five
per cent.

PE 419.609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works available in a format that
blind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount of
books published. In the short term, improving this situation requires both an extensive
cooperation with content producers, and an inclusive legislation that allows for cross-border
interchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country. In the
long term, in order to guarantee full access to information, accessibility needs to be part of
the standard publication workflows.

PE 419.610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Orphan works are a serious issue
for digital libraries. The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyright
material to the Web. If there are exceptions to this rule, they are either disputed or they are
highly time-consuming and therefore extremely expensive, because of the necessary rights
clearance procedures that have to be worked through before digitisation. There are not too
many existing solutions in the Member States. The best example is the extended collective
licensing in the Nordic countries. Against this background, there is absolutely a need for a
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European-wide solution. Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strong
basis for libraries to digitise orphan works.

PE 419.611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works are called orphan when
rightsholders cannot be identified or located. Substantial groundwork has been done in the
High Level Expert Group on Digital Libraries. Practical tools to facilitate rights clearance are
implemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner. Some Member
States have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collective
licensing. As digital uses often take place across borders, mutual recognition of national
solutions that meet generally accepted criteria is needed on European level.

PE 419.613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. There are different practices in
Europe: no legislation on orphan works, extended collective licensing that includes orphan
works, and registers that are used for the search of authors. Legislation is needed. The
extended collective licensing seems to be the best system. To make the licensing effective,
there is need for the registers and search systems to find authors as well as possible.

PE 419.614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Organisations representing
Visually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working together
to improve access to the written word for people suffering a visual impairment. Within the
legal framework set by the European legislation, stakeholders undertake initiatives that take
advantage of the developments in ICT but have also to face their challenges. Against the
background of aiming to mainstream accessibility within content creation and production
processes, solutions are provided as access through technology and through trusted
intermediaries.

PE 419.615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation?

As information and communication technology revolutionise the world, fundamental
questions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to the
world’s knowledge. Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be
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welcomed, whilst ensuring that markets are competitive, the importance of information to the
public interest is reflected, and that copyright law remains an effective system for balancing
the needs of knowledge creators and users.

PE 419.619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13, 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Knowledge4Innovation/The Lisbon Forum, supported by Technopolis
Consulting Group and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Towards an Intellectual
Property Rights Strategy for Innovation in Europe’. This workshop was part of the 1st
European Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 October
and 14 October 2009. It addressed the topics of the evolution and current issues concerning
the European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (with
special consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment).
Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy, covering
a broad range of IP instruments and topics.

PE 424.762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and a
resource for further policy actions in the field of intellectual property rights. The Science and
Technology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area of
investigation in light of recent policy developments at the European level. In particular, the
current study covers current policy issues in the governance of the European patent system,
such as the backlog issue, the enhancement of patent awareness within the European
Parliament, patent enforcement, the regional dimension of intellectual property in Europe,
patents and standardisation, the use of existing patents, and patents and competition. These
issues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patent
offices, from private to public sector actors. As a result of the conference, it was stated the
need for an IP strategy for Europe.

PE 424.763 EN 05-12-2009

Copyright Territoriality in the European Union

In the European Union, despite almost twenty years of harmonisation of copyright, copyright
has remained essentially national law. Each Member States has its own national regime on
copyright and neighbouring (related) rights. Taking into consideration the territorial nature of
copyright in the EU, this briefing note provides an analysis of the impacts of copyright
territoriality on the main stakeholders concerned, on the Internal Market at large as well as on
the emerging knowledge economy in the European Union. In addition, this briefing note
suggests some recommendations and solutions aiming at tackling problems raised by
copyright territoriality, such as: the fragmented structure of the market; the competitive
disadvantage faced by European content providers in comparison with competitors in the
United States; as well as denials to access to content services on geographical grounds
experienced by consumers. In its conclusion, the briefing note proposes, as an ambitious



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature105

solution, the introduction of a unified European Copyright Law on the basis of Article 118 of
the Treaty on the Functioning of the European Union.

PE 419.621 EN 05-02-2010

Legal Consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This briefing note identifies and examines the legal consequences of the decision by UK not
to opt in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation
of a European Certificate of Succession. In particular, it analyses key concerns of the
Regulation from the viewpoint of the UK. Lastly, the note assesses the impacts that a
decision by UK not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on
nationals of other EU Members States residing in UK and owning assets and property in
other Member States and on UK nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.629 et PE
419.630 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.626 EN 15-03-2010

Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some National Analysis - 22
March 2010

The notes identify and analyse the legal problems, which the proposed EU Regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession
raises as regards German, French, Austrian and Finnish succession laws. (See also documents
n° PE 419.626 et PE 419.630 including other notes prepared for the Workshop on the
Proposal for a Regulation on Succession.)

PE 419.629 EN 15-03-2010

Legal Consequences of the Decision by Ireland not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This note identifies and examines the legal consequences of the decision by Ireland not to opt
in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession. In particular, the note assesses the impacts that a decision
by Ireland not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on nationals
of other EU Members States residing in Ireland and owning assets and property in other
Member States and on Irish nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.626 et PE
419.629 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.630 EN 15-03-2010
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Harmonisation of insolvency law at EU level

This note identifies and outlines disparities between national insolvency laws, which can
create obstacles, competitive advantages and/or disadvantages and difficulties for companies
having cross-border activities or ownership within the EU. In particular, it provides a list of
problems which might occur in the absence of common rules on insolvency, such as
problems related to insolvency of corporate groups, liability of shareholders being nationals
of different Member States, reference to national laws for the insolvency of 'Community'
companies and strategic cross-border movements for insolvency purposes. In addition, the
note identifies a number of areas of insolvency law where harmonisation at EU level is
worthwhile and achievable. Lastly, it evaluates to what extent harmonisation of insolvency
law could facilitate further harmonisation of company law in the EU.

PE 419.633 EN 15-04-2010

Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural
Law

ReNEUAL is a network of scholars and practitioners from across the Member States,
addressing the potential and the substantial need for simplification of EU administrative law
(as body of rules and principles governing implementation of EU policies by EU and Member
States’ institutions). It intends to establish draft ‘restatements’ and proposals for best-practice
guidelines which may serve as template or frame of reference for future case-law and general
or policy-specific legislation.

PE 425.652 EN 15-10-2010

Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law

This note seeks to offer guidance on the appropriate extent of harmonisation of consumer
contract law. It considers the case law of the European Court of Justice and the draft Schwab
Report and Wallis Opinion and analyses the justifications for harmonisation. It then applies
this to the areas of information and formalities, right of withdrawal, sale of goods and unfair
terms.

PE 432.728 EN 15-10-2010

The Proposal for Enhanced Cooperation in the Area of Cross-Border Divorce (Rome
III)

This note provides an in-depth analysis of the main provisions of the Rome III Proposal of
2010 implementing enhanced cooperation for 14 Member States in the area of the law
applicable to divorce and legal separation. It further identifies some difficulties of future
application of the proposed provisions and suggests to reconsider in particular the following
issues: the scope of application, the question as to when the spouses may designate the
applicable law, the desirability of legal counselling, the use of the last habitual residence as a
connecting factor, dual nationality, the conversion of legal separation into divorce, the (non-
)application of foreign law and the “Malta” provisions.

PE 432.730 EN 15-10-2010
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Recognition of Parental Responsibility: Biological Parenthood v. Legal Parenthood, i.e.
Mutual Recognition of Surrogacy Agreements: What is the Current Situation in the
MS? Need for EU Action?

The note presents the main challenges to the national jurisdictions in the EU resulting from
the advance in medicine, free movement and children’s rights as well as the current legal
position across EU member states on legal parenthood with a focus on surrogacy
arrangements. Their cross-border implications are addressed with a view on possible EU
action.

PE 432.738 EN 15-10-2010

Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?

This paper will address four main issues in a concise manner: o The features of the European
Administrative Law o The constitutional basis of the European Administrative Law now
provided by the Lisbon Treaty, and their major consequences o The possibility of an
European legislation framework of the administrative procedure o The limitations of the
current European system of legal guarantees facing the development of European
Administrative Law.

PE 432.743 EN 22-10-2010

The Public-Policy Exception and the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and
Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the
Creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)154)

This note analyses the content and scope of the public policy provisions in the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession. It then proposes recommendations
for amending the wording of those provisions.

PE 432.741 EN 15-11-2010

Recognition and Registration of Civil Status Documents in Cross-Border Cases

The right of every citizen of the Union to move and reside freely within the territory of the
Member States, as laid down by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, implies the right to have their civil identity recognised, i.e., in legal terms, to have
their status recognised, as formalised by civil status documents. This firstly means that
citizens must be able to easily prove their civil status when exercising their right of
movement. Secondly, they must be able to have their civil status events occurring abroad
registered in civil status registers. Finally, this status must itself be recognised. The aim of
this note is to review these three problematic areas and indicate, for each one, the solutions
envisaged by the International Commission on Civil Status, in which the European Union
could participate under terms to be defined.

PE 425.653 EN 30-11-2010
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The Movement of Notarial Instruments in the European Legal Area

Europeans often need to use notarial instruments for successions. When a succession involves
people or assets located in different Member States, there is an obvious need to use such
instruments coming from another Member State. This note highlights the main difficulties
arising from the cross-border movement of notarial instruments. It concludes by making
some proposals concerning the contents of the proposal for a European regulation on
international successions, with the aim of simplifying and clarifying the cross-border use of
notarial instruments.

PE 425.656 EN 30-11-2010

Matrimonial Property Regimes and Patrimonial Aspects of Other Forms of Union:
What Problems and Proposed Solutions? (Proposal for Rome IV Regulation)

This note provides an objective analysis of the property law aspects of living together in
situations where the relationship has connections with more than one EU Member State. The
analysis focuses on couples, whether opposite-sex or same-sex relationships, living together
either in the form of a marriage, a registered partnership or who de facto live together. The
note identifies main problems related to the matrimonial property regimes and patrimonial
aspects of other forms of union with a cross-border dimension and concludes by making
some recommendations.

PE 425.657 EN 30-11-2010

The Franco-German Agreement on an Elective ‘Community of Accrued Gains’
Matrimonial Property Regime

On 4 February 2010 Germany and France concluded an agreement on an elective
‘community of accrued gains’ matrimonial property regime. The ratification of this
agreement will mean that for the first time a uniform set of substantive family law provisions
will enter into force in both countries. The agreement is of European significance because in
the past substantive family law did not seem susceptible of harmonisation at European level,
even though the growing number of family relationships with an multi-national dimension
means that there is a need for greater uniformity in substantive family law.

PE 425.658 EN 30-11-2010

The Current State of Family Mediation in the European Union

This note traces the development of family mediation in the European Union and the existing
opportunities in the light of the Mediation Directive and other European provisions to render
this amicable means of solving disputes more effective for the benefit of the users and society
in general.

PE 432.732 EN 30-11-2010

Content and Effects of the European Certificate of Succession as Proposed in the
Proposal for a Regulation on Succession and Wills

This note analyses the provisions on the content and effects of the European Certificate of
Succession, laid down in the Proposal for a Regulation on Succession and Wills. The main
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purpose of the European Certificate is to constitute a proof of the capacity of heir or legatee
and the powers of the executors of wills or thirdparty administrators. There is close link
between the content and the effects of the European Certificate of succession. They follow
from the purpose for which the certificate is issued. Following the note's conclusions, the
European Certificate cannot constitute a title for entries in public registers.

PE 432.734 EN 30-11-2010

Cross-Border Exercise of Visiting Rights

The right of access is a key aspect of the basic right of contact between parents and children.
The inadequacy, in many cases, of relevant means of enforcement throws up major problems
with regard to cross-border rights of access in particular. Multilateral conventions are
concerned primarily with the recognition and efficient implementation of decisions by
national courts. The EU considers that it needs to enact its own legislation in the realm of
family and succession law, as elsewhere: legislation which, in its field of application, will
supersede the multilateral conventions. As well as being concerned with the recognition of
decisions, this legislation should place more emphasis on the establishment of international
institutions and machinery to assist in negotiating and making arrangements for cross-border
visiting rights.

PE 432.735 EN 30-11-2010

Illegal Removal of Children: Brussels II a and the Hague Convention

This report focuses on the Brussels II bis Regulation as the basis for EU provisions dealing
with the illegal removal of children. It highlights recent Court of Justice cases of note and
gives the perspective from the jurisdiction of England and Wales.

PE 432.736 EN 30-11-2010

Protection of Children in Proceedings

Children’s rights are heard and protected in proceedings in all European Member States.
Although a child’s rights are heard in all Member States, there are substantial differences in
the provisions governing how these rights are heard. Recent changes have been major,
particularly regarding children's involvement in legal proceedings. The ways children are
represented and how their views are considered have made a difference, though much
remains to be done. Social and family structure changes have evolved quickly; the law has
had to develop alongside it.

PE 432.737 EN 30-11-2010

Mutual Recognition of Same-Sex Marriage, of Civil Partnerships of Same-Sex and
Opposite Sex Couples: Current Situation in Member States. Need for EU action?

This paper focuses upon the UK, common law perspective of mutual recognition of same-sex
marriage, of civil partnerships of same-sex and opposite sex couples, covering matters
relating to marriage/civil partnership, divorce/dissolution, ancillary relief/financial provision
and issues relating to children.

PE 432.739 EN 30-11-2010



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 110

Relevant Provisions of the Lisbon Treaty on EU Administrative Law

The aim of this paper is to contribute to the debate on whether EU law needs a regulation on
a common administrative procedure and, if so, on what its content and scope could be. If an
EU administrative procedure regulation is adopted under the legal basis contained by Article
298 (2) TFEU, it shall answer in the first place to the principles of Article 298 (1) TFEU: to
an open, efficient and independent European administration. In doing so it will develop
mainly the right to good administration but also the rights of access to documents and to
protection of personal data. In my opinion procedural rules contained under the right to good
administration and their development by the Code of Good Administrative Behaviour
constitute grosso modo the guidelines for a future Regulation on Administrative Procedure.

PE 432.744 EN 01-12-2010

EU Administrative Law - The Acquis -

The acquis communautaire that constitutes EU Administrative law has always been eclectic,
in the sense that it is composed of legal principles and rules that are derived from a variety of
sources. This paper provides an overview of the relevant material and the way in which the
various provisions that comprise EU administrative law interact.

PE 432.745 EN 01-12-2010

Report of Findings on US System of Impact Assessment Legal Affairs Committee
Delegation to Washington DC (28 September - 1 October 2010)

This paper summarises findings obtained during a delegation of the Legal Affairs Committee
to Washington DC (28th September – 2nd October 2010) in the field of impact assessment.
The US system is briefly set out through a presentation of the relevant institutional structures
and bodies, as well as procedures and methods, applied by the Congress during the legislative
process and, in a much more systematic manner, by the administration (agencies) during the
adoption of implementing regulations.

PE 432.746 EN 15-12-2010

International / European Environmental Criminal Court - A Comment on the Proposal
of the International Academy of Environmental Sciences

Different legal mechanisms can regulate actions that are dangerous to the environment in
different ways. The IAES proposes the use of international and EU criminal jurisdictions to
prevent and punish environmental crime, and puts forwards suggestions for relevant
institutional reform.The two levels of the reform proposed by the IAES, that is European and
international, would correspond to different rationalities, and could be complementary to
each other. However, a reflection on the elements of an eventual definition of an
environmental crime, at EU and international level, as well as procedural questions, including
that of (collective) remedies, is still to be held, and remains central to holding polluters
responsible both before international and EU judicial fora.

PE 432.748 EN 14-01-2011
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Administrative Procedures Linked with Article 258 TFEU Proceedings: an Academic
Perspective

This briefing note considers the administrative procedures of Article 258 TFEU and the
relationship between the complainant and the European Commission. It sets out the legal
framework for Article 258 TFEU, analysing it through the lens of good governance and
legitimacy in the EU. It considers the potential for development of the administrative process
in terms of the new legal landscape after Lisbon, and the challenges encountered by the
European Parliament in holding the Commission accountable in relation to its ‘guardian’
function.

PE 432.752 EN 14-01-2011

Citizens and EU Administration - Direct and Indirect Links

This briefing note focuses on the legal and non-legal avenues by which transparency and
participation have been ensured in EU law and practice. Transparency and participation have
produced the main recent changes in the way the EU administration relates to its citizens. We
provide an overview of the current law and practice and their strengths and weaknesses post-
Lisbon. In addition, reference is made to the European Ombudsman and the right to petition
the European Parliament.

PE 432.754 EN 14-01-2011

Administrative Procedure in Environment Files Linked with Article 258 TFEU
Proceedings: A Lawyer’s Perspective
The administrative procedure related to Article 258 TFEU is guided by soft rules that may
not be systematically applied and are subject to changes any time. This paper will illustrate
some of the issues raised by this lack of legally binding rules through a series of real
examples related to environment files. The role of complainants will be particularly
considered.

PE 432.753 EN 15-03-2011

Administrative Proceedings in the Area of EU Competition Law

This study provides an overview of administrative proceedings in the area of EU competition
law, more in particular, Articles 101 and 102 Treaty on the Functioning of the European
Union and merger control, while focusing on different levels of procedural protection for
complainants, interested third parties, and parties subject to investigation. It thereby aims to
provide insight as to where – at a practical level – the prevailing procedural provisions
provide an effective safeguard for the parties involved and where there is scope for
improvement. The study concludes that the current body of procedural safeguards is a rich
source of inspiration for any envisaged horizontal legislation concerning administrative
procedures.

PE 432.757 EN 15-03-2011
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Administrative Procedures in EU External Trade Law

This study provides an analysis of the current state of play as regards EU administrative law
in the field of trade policy. This is an established area of EU policy, in which a range of
administrative-type measures are adopted at central EU level. The study first attempts to
define the scope of the EU’s administrative law in trade matters. It subsequently explores
whether there are any best practices in this field, which may be relevant to other areas of EU
administrative law, or which may inspire horizontal, codifying legislation.

PE 432.758 EN 15-03-2011

Insolvency Proceedings in Case of Groups of Companies: Prospects of Harmonisation at
EU Level

Groups of companies are the most important and commonly encountered business structure
throughout Europe. However, there is no provision in any of the domestic or pan-European
laws to deal with the insolvency or financial reorganisation of groups. This paper considers
ways in which the courts can assist in the practical problems when an economic interest
group gets into financial difficulty.

PE 432.762 EN 15-03-2011

The Application of EU Law: Relevant Aspects of European Administrative Procedure

Administrative procedure continues to gain prominence within European administrative law,
going even further than its own application measures, whether they are adopted by the
European institutions, the Member States or at both levels by means of composite
administration. With regard to indirect or integrated application, the Member States’
procedural autonomy has been unable to halt the increasing Europeanisation of procedures, to
the point where there are highly ambitious plans to codify them. Meanwhile, European
interventionism in procedural matters continues to take on indirect and direct, praetorian and
regulatory characteristics, ranging from soft law to formal sources, and from the sectoral to
the general.

PE 432.764 EN 15-03-2011

Administrative Procedures Prior to the Action for Failure to Fulfil an Obligation

This information note analyses the procedures prior to the litigation stage in the action for
failure to fulfil an obligation, which are primarily carried out by the Commission and the
Member States. The analysis distinguishes between actions for failure to fulfil an obligation
covered by Articles 258, 259 and 260(1) and (2) TFEU, with the aim of discovering the
particular features that these procedures have in each case. Finally, it analyses the role of the
complainants in these procedures.

PE 432.765 EN 15-03-2011
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Harmonisation of Insolvency Law at EU Level with Respect to Opening of Proceedings,
Claims Filing and Verification and Reorganisation Plans

This briefing note refers to recommendations regarding the harmonisation of laws of Member
States regulating insolvency proceedings, and, without being exhaustive, further explores
arguments for harmonisation and potential difficulties that occur, or may occur, as a result of
differences between laws in the following three areas: opening of insolvency proceedings;
claims filing and verification; reorganisation plans.

PE 432.766 EN 15-03-2011

Harmonisation of Insolvency Law at EU Level: Avoidance Actions and Rules on
Contracts

This note supplements the note “Harmonisation of Insolvency Law at EU Level“, dated April
2010 which had been requested by the European Parliament Committee on Legal Affairs. It is
intended to serve as a further basis for the “Workshop on Harmonisation of Insolvency
Proceedings at EU Level” on 22 March 2011, and, in accordance with the request, to provide
a detailed statement on the insolvency law issues arising in respect of Avoidance Actions and
Rules on Contracts (plus extended Retention of Title Clause). In this context, Avoidance
Actions and Rules on Contract (plus extended Retention of Title Clause are addressed with
regard to their legal and economic effects under the different specific situations in the various
national jurisdictions. The note shall in particular define the relevant differences, using
various legal regimes as an example, and shall discuss whether this means that a further
harmonisation of national insolvency law at EU level is reasonable and attainable.

PE 432.767 EN 15-03-2011

Public Procurement by the European Union Institutions

In awarding contracts the Community institutions are subject to the rules set out in Directive
2004/18/EC of 31 March 2004. The provisions of the directive are reproduced and adapted in
Community Financial Regulations No 1605/2002 and No 2342/2002 of 25 June 2002. These
provisions ensure that all economic operators in the EU have non-discriminatory access to
European contracts.

PE 432.768 EN 15-03-2011

The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic
Administrative Law

This note sheds light on EU administrative law and its Scandinavian inspirations in retrospect
and for the future. EU Administrative law does not only draw on the case law of the CJEU
and the principles of EU law but also on national laws as sources of inspiration. This note
focuses on transparency and EU Ombudsman as concrete manifestations of Nordic
inspirations. Moreover, the note discusses the duty to inform citizens of their EU rights as a
future development in EU law on a Nordic backdrop.

PE 432.769 EN 15-03-2011
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The Revision of the EU Insolvency Regulation

The review of the Council Regulation (EC) N° 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings is due for 1 June 2012. This note contains the most important issues that INSOL
Europe’s working group considers relevant for revision.

PE 432.770 EN 15-03-2011

Is a Law of Administrative Procedure for the Union Institutions Necessary?
Introductory Remarks and Prospects

Four main purposes exist for a codification of EU administrative procedure: clarification of,
and easier access to law; increasing the coherence of principles and procedures; setting up
default procedures to fill gaps in existing law and establishing the functions of administrative
procedure. In order to meet the needs for codification at EU level, a broad scope of
application and an appropriate method would have to be chosen for innovative codification.

PE 432.771 EN 15-03-2011

Minding the Gap in European Administrative Law : on Lacunae, Fragmentation and
the Prospect of a Brighter Future

A more comprehensive definition of ‘good administration’ is lacking in the EU. While the
Treaties and the Charter establish a number of useful rights, these provisions ought to be
developed and made more precise through horizontal rules applicable to all EU institutions in
all policy fields. The existing policy-specific rules and soft law regulation have not proved
satisfactory. A regulation on good administration applicable to the EU institutions, bodies and
agencies ought to be adopted based on Article 298 TFEU.

PE 432.772 EN 15-03-2011

From Fragmentation to Increased Coherence: a User-Friendly EU Administrative Law

The EU has scattered rules and principles relating to the principle of good administration. To
the benefit of both officials of the Union administration and of Union citizens, a
comprehensive and user-friendly European Administrative law should be adopted. The law
should codify the principles relating to good administration in the sense of an individual right
and thus govern the obligations of the Union administration in its contacts with the citizens.

PE 432.773 EN 15-03-2011

European Union Civil Service Law

This briefing note analyses all of the legislative and executive acts forming European Union
Civil Service Law, together with the main characteristics of this Civil Service and its
contribution to the formation of a European Union Administrative Law.

PE 432.774 EN 15-03-2011
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Arguments in Favour of a General Codification of the Procedure Applicable to EU
Administration

After examining the current regulation and pointing out its main shortcomings, this briefing
argues that a general codification of the procedure of the institutions, bodies, offices and
agencies that make up the EU administration is the best way of fulfilling the mandate,
imposed by Article 298 TFEU, of adopting the necessary provisions to achieve ‘an open,
efficient and independent European administration’ and to duly develop the fundamental
right to good administration laid down in Article 41 CFREU.

PE 432.776 EN 15-03-2011

European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon: Introductory
Remarks

This contribution covers the development of European administrative law, in particular the
changes which the Treaty of Lisbon has brought about. Next to a growing amount of
secondary law EU administrative law has been mainly shaped by the Court of Justice of the
European Union. However, it still lacks a coherent structure. The author, thus, pleads for the
codification of the major rules on administrative procedures in particular in the field of
indirect implementation of European law – on a yet to be established legal basis in the
Treaties which – in his view – the Lisbon Treaty still does not provide for.

PE 432.777 EN 15-03-2011

Proceedings of the Workshop on "EU Administrative Law: State of Play and Future
Prospects"

During a delegation of the Legal Affairs Committee, the Policy Department has organised a
Workshop on EU administrative law at the University of León (27 - 28 April 2011). Several
academic experts as well as law practitioners were invited to make contributions. The present
collective edition contains all the briefing notes produced for the Workshop.

PE 453.215 EN 15-03-2011

Copyright in the EU - What Next? (Study and Options Brief)

On October 12, 2010 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Technopolis Consulting Group supported by Knowledge4Innovation/The
Lisbon Forum, and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Copyright in the Single
Market, Opportunities for Harmonisation and management of Rights’. This workshop was
part of the 2nd European Innovation Summit at the European Parliament which took place on
11-14 October 2010. The workshop addressed in the first part the topic of the opportunities
for further harmonising EU Copyright law. Despite a number of copyright related Directives,
harmonisation of copyright law remains an area of controversy and a considerable number of
issues arise where higher degree of harmonisation and also the level of protection to be
granted are heavily debated. The second part focused on issues related to the management of
rights, i.e. the means by which copyright and related rights are administered (licensed,
assigned and remunerated), and whether current practices with a particular view on
transparency and governance of copyright management hinder the development of the
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Internal Market. Despite difficulties to reach consensus in the discussion, four areas for
possible policy action were identified.

PE 460.342 EN 15-03-2011

Lessons Learnt from Implementation of the Mediation Directive the Judges’ Point of
View

Differences in application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil
and commercial matters have brought to light varied loopholes from Member State to
Member State. The main obstacles holding back the development of legal mediation are
essentially to be found in the practical organisation of mediation and, to a lesser extent, in the
overuse of the notion of public policy. This development has also suffered, particularly at
cross-border level, from mismatches in the accreditation of the training of mediators. Debate
has also raged over whether mediation should be made mandatory or whether financial
incentives (such as obliging parties who refuse to enter into mediation to pay the cost of
proceedings) should be introduced to encourage the use thereof.

PE 453.169 EN 15-04-2011

Mediation in the Neighbouring Countries: the Case of Russia

This Briefing Note presents a review and analysis of the current state of mediation in Russia
and the relevant laws. It further shows the extent to which Russian mediation rules
correspond to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21
May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. It also considers
issues related to the future development of mediation in the Russian Federation and proposes
measures required to bring this process forward in a successful and efficient way.

PE 453.170 EN 15-04-2011

Administrative Procedure in EU Civil Service Law

Administrative procedure in the EU civil service is subject to the principles and rules which
apply to all areas of EU law. It does, however, have specific characteristics as a result of the
regulatory framework and case-law. This document explores certain key features of this field,
with an emphasis on the elements which make it distinctive.

PE 453.171 EN 15-04-2011

The Slovenian Legislation Implementing the EU Mediation Directive

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters imposes a duty on Member
States to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with the Directive before 21 May 2011. The framework legislation on mediation
addresses key aspects of civil procedure. The Slovenian legislation implementing the
Directive goes beyond the minimum requirements laid down in the Directive.

PE 453.172 EN 15-04-2011
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Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive: the Business
Perspective

This briefing note deals with the use of mediation as a dispute resolution process by
businesses. It analyses the impact of the Mediation Directive 2008/52/EC in the light of its
three main objectives that are facilitation of access to alternative dispute resolution,
promotion of mediation and balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. Moreover, recommendations are provided on how to enhance mediation uptake
by SMEs.

PE 453.173 EN 15-04-2011

Family Mediation: Advantages, Drawbacks, Costs and Prospects

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides an example of how to
use EU policy to attempt to improve, standardise and harmonise the Member States’ justice
systems. The Member States have until May 2011 to transpose the directive. This paper
intends to examine current Spanish legislation on family mediation – analysing its
development and its strengths and weaknesses and focusing on its adaptation to Directive
2008/52/EC on mediation – to raise issues and make future suggestions with a view to
introducing family mediation more widely and extending it to encompass civil mediation,
within the framework of the EU.

PE 453.174 EN 15-04-2011

Italian legislation on mediation

This report analyses the Italian legislation transposing Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and commercial matters. The Italian legislator has gone further
than the requirements of the Directive: the possibility of using mediation is not restricted
solely to cross-border disputes but applies to all disputes concerning alienable rights in civil
and commercial matters. For certain disputes, mediation is a condition of admissibility of
civil proceedings. The mediation service is run by public and private bodies supervised by the
Ministry of Justice.

PE 453.175 EN 15-04-2011

Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive in Germany:
the Point of View of Lawyers

Germany has to date not implemented the Mediation Directive. The government has drafted a
mediation law. Both the Mediation Directive and the Mediation draft law merit approval as
they retain mediation’s inherent flexibility. The most significant problem in practice is how
confidential information from the mediation can be excluded as evidence in subsequent
proceedings.

PE 453.176 EN 15-04-2011
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Quantifying the Cost of Not Using Mediation - A Data Analysis

This is a special moment for alternative dispute resolution in Europe. In recent years, the
mediation law landscape, in particular, has undergone substantial changes in large part due to
the 2008 “European Union Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and
Commercial Matters”. Despite the fact that mediation saves both time and costs, mediation is
far from being solidly established in Europe. In order to explore and quantify the impact that
litigation has on the time and costs to the 26 Member States’ judicial systems, ADR Center
implemented a study in the context of the European Commission-funded project “The Cost of
Non ADR-Surveying and Showing the actual costs of Intra- Community Commercial
Litigation”. The study measures the financial and time costs of not using mediation. This
paper will focus on the final results of this study and suggest possible ways to make
mediation happen in EU, namely through the discussion of various incentives and regulations
which would make mass mediation implementation easier.

PE 453.180 EN 15-04-2011

File Sharing

‘File sharing’ has become generally accepted on the Internet. Users share files for
downloading music, films, games, software etc. In this note, we have a closer look at the
definition of file sharing, the legal and policy-based context as well as enforcement issues.
The economic and cultural impact, too, is dealt with briefly.

PE 432.775 EN 11-05-2011

Comparative Study on the Purpose, Scope and Procedures of Impact Assessments
Carried out in the Member States of the EU

The study looks at the purpose, scope and procedures of impact assessments carried out in the
Member States of the EU. It aims to draw examples of best practice to feed into the
discussion concerning Regulatory Impact Assessment (RIA) at EU level. The study examines
the EU RIA system, as well as RIA systems in eight Member States: Denmark, France,
Germany, Hungary, Italy, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom. It combines
document review and interviews to analyse the context, scope, role in the policy cycle,
methods, governance, and outcomes of RIA, as well as the theory and evolution of the RIA
concept.

PE 453.179 EN 16-05-2011

The Development of Mediation in Poland

This paper analyses the current status of mediation in civil and commercial matters in Poland,
taking into account a variety of legal, psychological and sociological factors. In particular, it
focuses on the most important factors which, in the author’s opinion, have a negative effect
on the development of mediation in Poland. These factors include: negative socialisation,
non-existence of authority figures, low level of public confidence and the lack of a conscious
need to use mediation.

PE 453.183 EN 16-05-2011
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The Consumer Experience of Mediation in England and Wales

This note provides an overview of the consumer’s experience of mediation in England and
Wales, including commentary upon the EU Mediation Directive and its implementation in the
jurisdiction.

PE 453.184 EN 16-05-2011

Mediation in Family Matters: the Experience in Romania

This briefing note offers an overview of family mediation in Romania and of the compliance
of the national legal framework with the provisions of the EU Mediation Directive. It
analyses the legal framework, the advantages and disadvantages of mediation in comparison
with court litigation and the impact of the EU Mediation Directive on the Romanian
legislative framework enforcing mediation in family law matters. It identifies the issues
regarding the compliance with the EU Mediation Directive.

PE 453.187 EN 16-05-2011

Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of
Private International and Procedural Law

This study, authored by Prof. Burkhard Hess and Prof. Thomas Pfeiffer, Heidelberg
University, provides for a comprehensive analysis of the interpretation of the public policy
exception in EU instruments. The assessment is based both on statistical data and the
experience of stakeholders. Encompassing the relevant case-law of the ECJ as well as of civil
courts in 23 EU Member States, the study evaluates the practical relevance as well as the
content and scope of the public policy clauses. In practice, public policy is often invoked, but
seldom applied. In procedural law, the difference between substantive and procedural public
policy is recognised and the procedural public policy is much more often invoked and applied
than substantial public policy. The content of the clause is determined by the fundamental
guarantees of Articles 6 ECHR and 47 ChFR. In addition, there is a trend in the case-law that
procedural irregularities must be remedied in the Member State of origin.

PE 453.189 EN 16-05-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Horatia Muir Watt

This note analyses the main elements of reform laid down in the Commission's proposal for a
recast Brussels I Regulation with a particular focus on the abolition of the exequatur. In
addition, it sets out a number of proposals aiming at improving the proposed reform.

PE 453.199 EN 15-08-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Andrew Dickinson

This note considers several aspects of the reforms proposed by the Commission (COM
(2010) 748 final, 14 December 2010) to the current EU legal framework regulating the
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jurisdiction of Member State courts, and the recognition and enforcement of judgments, in
civil and commercial matters, as contained in Regulation (EC) No. 44/2001 (the “Brussels I”
Regulation). It suggests possible amendments to the Commission’s Proposal, as set out in the
Annex.

PE 453.200 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Burkhard Hess

This Note examines the most important provisions of the EU Commission’s proposal for a
recast of the Regulation Brussels I (44/2001). Although the principal approach of the
Commission deserves support, several improvements should be adopted, especially with
regard to the safeguards to proposed regime on the free movement of judgments and the
operation of the Regulation in the international legal order. The proposals on choice of court
agreements and arbitration clauses should (with minor improvements) be adopted. The note
equally addresses some additional issues as the proposed new Articles 5 no 3 and 85 and
criticises that the proposal does not address the unsatisfactory reference to the domestic laws
of EU-Member States with regard to the definition of domicile (Article 59 JR/73CP).

PE 453.201 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Florian Horn

This note examines the recast of Regulation (EC) N° 44/2001 (“Brussels I”) as proposed in
COM (2010) 0748. Important issues include the abolition of exequatur, rules for third country
defendants, rules for choice of court agreements, the interface with arbitration proceedings, a
new head on jurisdiction on rights in rem, compatibility with the right to collective actions,
and other topics as cooperation in the context of protective measures.

PE 453.202 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Alexander Layton

The Note examines a number of the provisions in the European Commission’s proposed
recast of the Brussels I Regulation, identifies problems and makes recommendations. The
principal provisions discussed concern the proposed abolition of exequatur, the operation of
the Regulation in the international legal order, choice of court agreements, and the
Regulation’s interface with arbitration proceedings.

PE 453.203 EN 15-09-2011
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Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast) - Contributions of Marie-Laure Niboyet

In the mechanism proposed by the Commission for abolition of the procedure for recognition
and enforcement of judgments (exequatur), the formalities associated with the exequatur
process are indeed removed but the review process remains and is applied a posteriori in the
event that a remedy is sought by the defendant in the Member State of enforcement. This
position of compromise should be approved. Nonetheless, the system of remedies lacks
clarity, is still insufficient in protecting the fundamental rights of the defendant and should be
entirely located in the Member State of enforcement. With regard to the provisions intended
to increase the efficiency of choice-of-court agreements, the proposed modifications remedy
the serious shortcomings existing in the current system, as interpreted by the Court of Justice.
However, it would be useful for a separate, more favourable Brussels I regime to be
maintained for situations that are not governed by the Hague Convention. With regard to the
two other points (the operation of the Regulation in the international legal order and the
improvement of the interface with arbitration procedures), the debate is still raging. After
having set out the issues and outcomes associated with the proposed choices, this note takes a
position in favour of an extension of the regulation to all external disputes, subject to several
additions, and a radical exclusion of arbitration from the scope of application of the
regulation, subject to a valid and applicable prima facie clause being invoked. It is less
certain whether new provisions on more specific innovations (Articles 5(3) and 85) would be
useful.

PE 453.204 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Ilaria Pretelli

The effective development of mutual trust requires a solid foundation. Asserting such trust a
priori could compromise relationships between different States rather than accelerating the
process of integration. The abolition of the exequatur system entails a real risk of an increase
of forum shopping and procedural frauds. Instead of reforming the architecture and
foundations of the Brussels I Regulation, which has already been shown to operate
effectively, it would be preferable to strengthen the efficacy of the Regulation by simplifying
its rules and imposing mandatory deadlines and means to sanction instances of fraud. The
associated economic benefits will follow ipso facto.

PE 453.205 EN 15-09-2011

Judicial Training in the European Union Member States

This study describes the state of judicial training in the European Union, particularly in EU
law. It presents the results of a major survey of judges, prosecutors and court staff on their
experiences of judicial training. It also includes the profiles of the judicial training actors at
EU level and in all 27 Member States. It contains detailed recommendations on how to
overcome obstacles to participation in judicial training and to promote best practice across
the EU. It was compiled for the European Parliament by the Academy of European Law
(ERA) in consortium with the European Judicial Training Network (EJTN).

PE 453.198 EN 14-10-2011
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Alternatives in Drafting an EU Administrative Procedure Law

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative
Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to
consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and
conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the
Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU
administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations. This note aims
at highlighting those aspects where there are different options for in drafting an
Administrative Procedure Law for EU institutions, bodies, offices and agencies, while
indicating and giving reasons to the author’s preferred solutions.

PE 462.417 EN 15-11-2011

Legitimacy and EU Administrative Law: Future Prospects

This briefing note considers the concepts of good governance and legitimacy post Lisbon and
the connection between these concepts and the evolution of EU Administrative Law. It
provides an overview of the current EU Administrative Law landscape by drawing on the
themes common to the sectoral reports: complexity, lacunae and inconsistency. It proposes
some next steps for the Working Group on EU Administrative Law, including adopting a
legally binding instrument containing basic administrative principles.

PE 462.418 EN 15-11-2011

The Importance of Keeping It Simple: Reflections on a Law on Administrative
Procedure for EU Institutions

The author insists on the need to approve within a short period of time an EU Regulation on
the formalities and actions that must be met by any administrative procedures of the
European institutions. She provides examples drawn from the history of relevant Spanish
legislation and makes proposals for the basic content of a new EU regulation, which would
set out the rights of the interested parties in the procedures, as well as other provisions
regarding the legal regime for administrative actions.

PE 462.419 EN 15-11-2011

Implementation of Optional Instruments within European Civil Law

This study examines how European optional instruments are implemented in the Member
States. It covers civil law and provides a comprehensive analysis of this innovative method,
which although adopted in various fields (civil procedure, intellectual property, companies),
was not organised or even clearly identified as such by the European legislator until a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law (11 October 2011) revealed its
full potential. The study, which is based on field surveys conducted using a detailed
questionnaire, identifies the strengths and weaknesses of this method and poses thought-
provoking questions for the future.

PE 462.425 EN 16-01-2012
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Opinion on the Proposal for a European Regulation on the Right of Succession
2009/157(COD) - Version of 16 January 2012

This opinion deals with the consolidated text of the draft Regulation on succession law in the
version dated 10/16 January 2012. The decisions underlying the draft appear to be sound:
synchronisation of jurisdiction and applicable law, the decisive significance of the deceased’s
last place of residence, the principle that the same law is to govern the succession as a whole,
and the establishment of a European Certificate of Succession. The draft makes significant
improvements on previous versions, in particular as regards conflicts of laws, the
enforcement of decisions, the provisions on the European Certificate of Succession, and the
extended temporary arrangements. Other aspects, however, need improvement. These are
listed individually in the Executive Summary.

PE 462.430 EN 15-02-2012

Checks and Balances of Soft EU Rule-Making

This report has been drafted upon the invitation of the European Parliament to perform a
study on the provisions, instruments or areas of activity of EU institutions, bodies, offices and
agencies, where judicial review is not possible. As the judicial reviewability of EU soft
administrative and regulatory rule-making is particularly problematic, this type of rule-
making has been put central. The report aims at highlighting the institutional, procedural and
judicial framework within which soft rule-making is used and what actions may be required
for a better design thereof.

PE 462.433 EN 08-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Spain

In this document, we describe the activity of Fundación ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, or Help for Children and Adolescents at Risk) and, in particular, the
ANAR Help lines, which were launched in 1994. We then reflect how Spanish law regulates
the protection order for victims of crime and, finally, we provide a number of contributions
that, in our experience in child protection, we believe important to consider in the study and
drafting of recent legislative proposals from the European Commission for strengthening the
rights of victims of crime in the European Union.

PE 462.434 EN 15-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Bulgaria

In civil and commercial matters, the provisional and protective measures are set to preserve
the factual or legal situation, in a way to protect the rights whose recognition was claimed
elsewhere by the court, having jurisdiction over the substance of the matter. Thus, protection
measures shall surprise the defendant by depriving him/her of the possibility to make the
protection sought useless. Talking about domestic violence, the protective measures are set to
give immediate protection in cases where there exists a direct and immediate threat of
continuation of domestic violence, whilst guaranteeing the rights of the offender to a fair trial.

PE 462.435 EN 15-03-2012
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National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Lithuania

This briefing note presents the experience of a judge of an ordinary court of the Republic of
Lithuania of applying provisional protection measures in civil proceedings. The presentation
is provided in the light of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on mutual recognition of protection measures in civil matters (2011/0130 (COD) by
analysing the rules set forth by this draft in the context of national law. It reveals the common
features and the principles and procedure of application of provisional protection measures
taken in civil proceedings in national courts; and provides examples and peculiarities of the
application of provisional protection measures established in national law falling within the
scope of the Proposal for a Regulation.

PE 462.436 EN 15-03-2012

Implementation and Enforcement of EU Environmental Law

The measures adopted by the Commission in the last 5 years defining the EU implementation
and enforcement policy aim at improving the implementation rather than enforcement of EU
law by enhancing Member States' role and capacity, including by delegating actions to the
national level. The present note argues the need to strengthen the enforcement role of the
Commission as the Guardian of the Treaties and proposes specific actions to be taken at EU
level for the development of a strong policy for implementation and enforcement of EU
environmental law.

PE 462.440 EN 16-04-2012

The Relationship between the Commission Acting as Guardian of the EU Treaties and
Complainants: Selected Topics

This briefing note addresses three topics concerning the relationship between the
Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants. First, it investigates the
link between non-contractual liability and the Commission's discretion under Article 258
TFEU. Secondly, it examines Article 258 TFEU and the introduction of EU Pilot (a
confidential on-line database for communication between Commission services and Member
State authorities concerning potential infringements). Finally, it discusses limitations of the
procedure under Article 258 TFEU and the capability of mutual evaluation as a
supplementary enforcement tool.

PE 462.441 EN 16-04-2012

Drafting European Union Legislation

The process of drafting Union legislation is long and complex, involving large numbers of
interveners in a multilingual and multicultural environment. Strong rules and procedural
safeguards are essential to ensure that Union legislation satisfies the needs and expectations
of 500 million citizens and of businesses in the 27 Member States.

PE 462.442 EN 16-04-2012
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The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct EU
Administration

This paper will address some of the main issues relating to the drafting of a law bearing on
direct EU administration, pointing out the main options for each one of them. The first
chapter deals with preliminary issues, in order to define the object of the paper. In the second
chapter some fundamental features of the envisaged law are discussed. The third chapter is
devoted to the scope of the law. The fourth chapter focuses on some of its possible contents.

PE 462.443 EN 16-04-2012

Towards an EU Administrative Procedure Act – The Swedish Experience

Based mainly on the reasoning and legislative proposal set out in the final report of the
Swedish Inquiry on the Administrative Procedure Act, chaired by the author, this briefing
note presents some approaches also relevant for the construction of an Act under Article 298
TFEU.

PE 462.444 EN 16-04-2012

Unfair Contract Terms Provisions in CESL

This Note addresses the provisions on Unfair Contract Terms in the proposed Common
European Sales Law (CESL) for both “business to business” (B2B) and “business to
consumer” (B2C) transactions, from the perspective of a lawyer who has both experience as a
practitioner and a legal academic. It suggests that the provisions of CESL may be
inappropriate in the B2B arena, being both too intrusive, and also failing to provide sufficient
structure for the judicial review of potentially unfair terms.

PE 462.448 EN 15-05-2012

B2B and B2C Clauses and General Terms (Conditions) in Contracts: A Viewpoint from
the Italian Companies

The CESL could be completed by a “toolbox”: a set of transparent and fair clauses and “well-
balanced” standard contractual terms (standard clauses and contracts), translated into all
official languages, will encourage new players all across the EU market as well as reinforcing
competition, extending the range of choices available for consumers.

PE 462.449 EN 15-05-2012
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Unfair Contract Terms in Business-to-Consumer Contracts in the Proposed Common
European Sales Law: BEUC's Viewpoint

This note presents the perspective of consumer organisation across the EU on the proposed
regulation on a Common European Sales Law and its rules on unfair contract terms. It
identifies the problematic impact on individual consumers and on the future development of
the EU consumer law acquis. It indicates general and specific issues in relation to the
introduction of an optional regime on unfair contract terms that should be taken into account
by the EU legislators and proposes alternative means for promoting cross border shopping in
the EU.

PE 462.450 EN 15-05-2012

Unfair Contract Terms in B2C Contracts

Because of its textual similarity to the Unfair Terms Directive 1993, Chapter 8 of the
proposed CESL, on ‘Unfair contract terms’, can benefit from two decades of interpretative
experience which is likely to provide a comparably high degree of instant legal certainty to
contracting parties.

PE 462.452 EN 15-05-2012

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National
Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving
Legal Efficiency

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the
management are among the essential conditions enabling a business to create value over the
long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership
of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which
recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of
stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled
with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the
adoption of European directives.

PE 462.454 EN 15-05-2012

Remedies for Buyers in Case of Contracts for the Supply of Digital Content

The inclusion of provisions on digital content, including ‘gratuitous’ digital content, in the
Common European Sales Law constitutes an improvement in respect to existing EU
legislation on sales contracts. However, some amendments are necessary, given the fact that
digital content differs from goods. This briefing note critically assesses the relevant
provisions on conformity and remedies, and gives suggestions for tailoring them better to
digital content.

PE 462.459 EN 15-05-2012
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Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments
at EU Level for Improving Legal Efficiency

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions
concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from
selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their
rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit
and (ii) making concerted action possible.

PE 462.463 EN 15-05-2012

The Regime of Remedies in the CESL – Suitable and Balanced for SMEs?

This paper is based on the position of UEAPME members on the proposal for a regulation on
the Common European Sales Law. It gives some general remarks on the proposal as such and
focuses in the second part on the different remedies introduced from the point of view of
SMEs, one of the main target groups of the proposal. If the aim to boost cross-border
business activities is to be achieved, improvements in line with the remarks of this note are
necessary.

PE 462.457 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Focus on the
Remedies Provisions

This briefing note provides general comments on the CESL and an overview of the level of
consumer protection in the CESL, particularly the unfair contract terms. Furthermore, the
note concentrates on the remedies provisions, analysing the legal guarantee provisions and
other rights of the buyer from the viewpoint of a consumer organisation.

PE 462.458 EN 15-06-2012

Remedies for Buyers in B2C Contracts: General Aspects

This Briefing Paper deals with the remedies open to buyers in sale contracts between
businesses and consumers under the Proposal for a Common European Sales Law (CESL). It
includes a short overview of the types of remedies and their constituent elements following
the structure of art. 106 CESL. The remedies of the CESL are compared, on the one hand,
with those of various international instruments in the field and, on the other hand, with
particular aspects of the law of the EU Member States. Finally, proposals for improving the
current system of remedies under the Proposal are suggested.

PE 462.460 EN 15-06-2012
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Remedies under the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
The View of French Businesses

The substantive provisions of the Common European Sales Law, particularly on remedies,
will be acceptable to businesses only if they meet certain conditions. The rules must be easily
accessible and ensure legal certainty for transactions. They must also provide a balanced
package that does not lead to excessive costs for businesses and that ensures a stable
contractual relationship.

PE 462.461 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Provisions on
Remedies

This note contains an analysis of the remedial system under the proposal for a Regulation on
a Common European Sales Law and some suggestions for possible amendments, focusing in
particular on the delivery of goods not conforming to the contract, in line with the position of
the German Federal Bar.

PE 462.462 EN 15-06-2012

Corporate Social Responsibility - Identifying What Initiatives and Instruments at EU
Level Could Enhance Legal Certainty in the Field of Corporate Social Responsibility

After an analysis of the applicable law, it appears that the ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR) approach as it is developing in the European Union calls for proposals for modifying
substantive law. In addition to the existing texts, it may also be asked whether a law on CSR
might not be enacted in order to protect corporate values and secure new markets relating to
the emergence of the sustainable business. Once these values, supported by CSR law, are
adopted by a corporate governance system, CSR may even allow the creation of a new type
of intangible asset.

PE 462.464 EN 15-06-2012

Restitution in the Proposal for a Common European Sales Law

Chapter 17 on restitution should be redrafted, taking Articles 44 to 47 on withdrawal and
Article 112 on replacement as a starting point and adapting them to the relevant conditions
and tests in the context of termination or avoidance, as well as to the requirements of mass
contracts concluded in the digital age. Some policy decisions concerning termination by
consumers should be reconsidered. A separate rule on restitution for performance not
otherwise due, e.g. where a party has delivered twice in error, would be desirable.

PE 462.465 EN 15-06-2012
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Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law

The rules on prescription in Part VIII, Chapter 18, of the CESL need clarification in order to
ascertain whether they only apply to provisions on rights and claims resulting from a sale
contract, or whether they are also applicable to any other (related?) right or claim, regardless
of its contractual or non-contractual origin. One of the most problematic issues concerns
general prescription periods. Furthermore, interpretation problems arise also because of
missing definitions, or because the definitions are ambiguous or defective. The systematic
approach demands clarification, too.

PE 462.466 EN 15-06-2012

Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal
of the European Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the
European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, and the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (PIEs). It does not attempt to deal with the substance of the proposal,
but rather analyses whether the impact assessment provided by the Commission will help the
JURI Committee's consideration of the proposal, in full knowledge of the facts, and whether
the impact assessment meets, firstly, the standards which the Commission has laid down in its
internal Impact Assessment Guidelines, and, secondly, the quality criteria which Parliament
has defined in its resolutions on the subject.

PE 494.448 EN 16-07-2012

Standing Up for Your Right(s) in Europe - A Comparative Study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts
The aim of this study is to provide an in-depth and objective comparative analysis of legal
provisions, doctrine and case-law on locus standi before civil, criminal and administrative
courts of selected legal systems, and before the EU courts. This analysis serves as the basis
for several recommendations in this area.

PE 462.478 EN 15-08-2012

The Proposal for a Common European Sales Law: An e-Business Perspective

The Internet and new technologies transform commerce and allow traders and consumers to
transact irrespective of time, place and device. This paper explains the mechanisms behind
the new commerce developing and points to the opportunities it presents. The new commerce
also presents new challenges. Traders need another set of expertise and tools, and often opt
for partner solutions such as online marketplaces. Policymakers need to rapidly and
effectively remove barriers to these evolving commerce patterns. Here, we will need smart
and flexible policy to support a better functioning internal market, innovation and investment.
The proposed Common European Sales Law is a promising example of an attempt to improve
the internal market in a novel way. To ensure it is properly designed to support the new
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commerce, this paper proposes improvements to the areas of language, user experience,
dispute resolution, payment, and consumer obligations.

PE 462.471 EN 14-09-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: A Lawyer's Viewpoint

With reference to B2C transactions, the proposed CESL regulation seems to create unneeded
complexity of the legal framework in which consumers and business have to operate, while
establishing a burdensome procedure for the choice of CESL as applicable law in the
contract. Apart from giving out a certain unease regarding the level of consumer protection
afforded by the proposed regulation, such a procedure is likely to discourage both consumers
and traders from opting in the system. As to B2B transactions, the CESL seems to overlap
with the CISG. This international convention bears several similarities with the proposed
CESL and has not proven to be a complete success. The reasons of this partial success may
offer EU institutions important lessons for the purpose of avoiding the same problems in the
CESL.

PE 462.472 EN 15-10-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Making the Proposal
Simpler and More Certain

This briefing note summarises the observations and recommendations set out in the European
Law Institute’s Statement on the CESL. It is divided into two parts. The first deals with the
content of the proposed Regulation. The second deals with measures relating to effective
implementation.

PE 462.473 EN 15-10-2012

The Drafting of the CESL: An Assessment and Suggestions for Improvement

The drafting of the Commission’s current proposal for a CESL is analysed and assessed.
Recommendations for improving the drafting are made. The most important recommendation
is to allow for sufficient time during the legislative process in order to avoid the technical
mistakes that can be found in the proposal in its current form.

PE 462.475 EN 15-10-2012

The Functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation

This study examines the relationship between the CESL and the Rome I Regulation and will
attempt to ascertain to what extent this relationship will encourage cross-border B2C trade,
by enabling traders wishing to do business throughout the EU to be subject to the CESL’s
mandatory provisions, rather than the national public policy laws of the 27 European Union
Member States. This study will then make it possible to determine whether these overriding
mandatory provisions of the CESL provide a high level of consumer protection, compared to
the domestic consumer rights legislation in the countries of the European Union.

PE 462.477 EN 15-10-2012
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Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value
Assessment (+ Annexes I-III)

Article 298 TFEU and the Charter of Fundamental Rights establish a right of citizens to good
administration. However, the current legal framework is fragmented, patchy and uneven and
the detailed provisions needed to enforce this right are lacking. This assessment argues that a
Regulation constituting a general Law of Administrative Procedure would bring significant
added value. ANNEXES: I- Enforcing citizens' right to good administration: time for action.
II- Aspects relating to added value for citizens and economic operators. III- Aspects relating
to the efficiency of the EU administration.

PE 494.457 EN 15-10-2012

Common European Sales Law: A Practical View

This paper provides a comment on the legislative history of the Common European Sales
Law from the perspective of a former rapporteur. It deals particularly with the importance of
many of the practical surrounding and related measures such as the provision of standard
terms and conditions of trade and ADR and ODR necessary to make the proposal a success.

PE 462.474 EN 15-11-2012

Consumer Protection under the Proposal of a Common European Sales Law

This briefing note explains the problems which the Common European Sales Law (CESL)
sets out to solve, to what extent it actually achieves those goals and where the proposal leaves
room for improvement. The paper focuses on consumer contracts concluded between parties
located within the EU. It intentionally leaves the many complicated and technical details of
Private International Law aside in order to make the basic structures of the current system
more visible so that the usefulness of a CESL can be better appraised.

PE 462.507 EN 15-11-2012

A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future
Perspectives

This report identifies the gaps that exist in the current European framework of private
international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU
private international law. For the time being, legislative efforts should be directed at creating
separate instruments for well-defined problems of private international law. The fruits of
these efforts could in the long-term be combined in a code of EU private international law.

PE 462.487 EN 15-11-2012

Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters

This document contains an analysis of the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council 2011/0130/COD on mutual recognition of protection measures
in civil matters under a national judge's perspective.

PE 462.495 EN 15-11-2012
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The Problem of Under-Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic
Accidents in the EU

The current acts in place – the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the parallel
convention with Denmark – give the claimant several opportunities for forum shopping when
lodging a direct claim against foreign liability insurance. Since the lex fori determines
whether the Rome II Regulation or the Hague Convention is applicable in Common Market
cases, the aforementioned possibility of forum shopping ultimately leads to law shopping.
Between the claimant and the injuring party, the principle lex loci delicti should be
maintained. Applying the law of the victim’s residence would cause unforeseeable results and
enormous costs for the offending party. The question, whether the claimant should generally
be awarded a direct claim is a matter of secondary EU legislation, i.e. the question is treated
equally in every Member State. For that reason, making this last question dependent on the
lex fori is legitimate.

PE 462.491 EN 15-11-2012

Collective Rights Management: Initial Appraisal of the European Commission's Impact
Assessment

This note, prepared by the Impact Assessment Unit for the Committee on Legal Affairs,
analyses whether the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact
Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by Parliament in its Impact
Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the
substance of the proposal.

PE 496.734 EN 15-11-2012

Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States

This study examines the advantages and disadvantages of the practice of separate opinions.
After an analysis of its diffusion in the Member States' Supreme and Constitutional Courts, it
presents the practice of international tribunals. Finally, the reasons why the publication of
separate opinions may, or may not, be suited for the CJEU are also taken into consideration.

PE 462.470 EN 15-11-2012

Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward

Many of the current features of European family law can be linked to their particular legal
basis. This paper evaluates the content and limits of the legal bases of EU family law rules
with a view to establishing the optimum mechanism(s) for further legislative progress in view
of the Union’s aims in this field. Particular consideration is given to the possible use of the
passerelle provision (Art 81(3)) and recourse to enhanced cooperation.

PE 462.498 EN 15-11-2012
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Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status

Perhaps one of the single greatest successes of the European Union is the creation of an area
without borders in which people, goods and services move freely. In 2010 alone, there were
almost 11 million citizens living in another Member State.

PE 462.489 EN 15-11-2012

Choice of Law for Cross-Border Road Traffic Accidents

A cross border road traffic accident occurring within the EU has the potential to attract the
application of three legal regimes, all of which contain choice of law rules. The regimes are
contained in Rome II Regulation, the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic
Accidents and the Motor Insurance Directive (MID).

PE 462.492 EN 15-11-2012

Civil Status Documents - Challenges for Civil Registrars to Circumvent Problems
Stemming from the Legal Void

Since the regulation of the civil status area differs between Member States, EU citizens
encounter many problems settling their legally obtained civil status in another Member State.
This leads to discrimination, hinders the free movement of persons within the EU and
prevents EU citizens from exercising this right as well as the right of residence in the territory
of Member States. The solution to these problems is not complicated; however, it depends on
the motivation of Member States.

PE 462.500 EN 15-11-2012

Fraud with Respect to Civil Status

The International Commission on Civil Status is an intergovernmental organisation including
EU and non-EU member states which, for more than 60 years, has been facilitating
international cooperation with respect to civil status and encouraging the exchange of
information between registration officers. The ICCS, anxious to safeguard the reliability of
the information contained in civil status registers, has been led to examine the problem of
fraud with respect to civil status. The issue features systematically at its meetings and a
permanent working group is responsible for evaluating new trends and the measures
developed by member states to deal with them. Current work is focused on two areas: fraud
linked to new technologies and identification and verification of foreign documentation.

PE 462.499 EN 15-11-2012

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

Surrogacy is an increasingly common reproductive practice. Today, stories about surrogacy
regularly appear in popular culture and news outlets, while the number of organisations
offering surrogacy services is clearly on the rise, as is the number of cases involving
surrogacy in courts across the EU. Surrogacy raises important legal issues, such as whether
surrogacy contracts should be enforceable, as well as questions pertaining to the legal
parenthood of a child born to a surrogate mother and his/her citizenship and nationality.
There are also significant policy and regulatory concerns relating to: payment; autonomy;
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child welfare; gender, sexual orientation and socio-economic inequality; reproductive health;
and globalisation.

PE 462.488 EN 15-11-2012

The Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

European States which have not already done so are invited to join the Hague Convention of
13 January 2000 on the International Protection of Adults. States in Europe that have already
signed, ratified or acceded to the 2000 Protection of Adults Convention are: Cyprus, Czech
Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Switzerland, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The Convention
provides an important complement to the 2006 United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

PE 462.496 EN 14-12-2012

Regulation (EU) No 650/2012 of July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition
and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the
Creation of a European Certificate of Succession

The newly adopted Regulation (EU) No 650/2012 is an ambitious instrument dealing
exhaustively with every private international law aspects in regard to cross-border
successions. The Regulation aims at harmonising private international law rules so as to
enable individuals to organise more efficiently and more rapidly their successions within the
area of freedom, security and justice. The present paper addressed the main innovations,
advantages and pitfalls of the new Regulation.

PE 462.493 EN 14-12-2012

Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: towards
A Code on Private International Law?

Private international law is to a great extent regulated by EU rules. However, particular areas
are still governed by national rules. This paper identifies the existing gaps in the EU
regulatory framework, and discusses future perspectives. In the short and the mid-term, the
focus should be on filling gaps by using separate instruments, while preserving coherence. In
the long term a more comprehensive framework or code would be an option.

PE 462.476 EN 14-12-2012

Cross-Border Implications of the Legal Protection of Adults

Convention XXXV is of significant assistance in relation to cross-border capacity issues.
However, it does have some weaknesses. Accordingly, Member States should be encouraged
to ratify Convention XXXV. In addition the creation of a form of European Power of
Representation would be extremely useful.

PE 462.497 EN 14-12-2012
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Why is Mediation not used more often as a Means of Alternative Dispute Resolution?

This briefing paper tries to explore why mediation is not used more often as a means of
dispute resolution. It identifies a number of reasons why mediation is not resorted to more
frequently and presents proposals on how legislation could respond to these obstacles. The
author wishes to highlight that, ideally, removing these obstacles will lead to an even less
frequent use of mediation.

PE 462.490 EN 14-12-2012

Common European Sales Law - Detailed Appraisal by the EP Impact Assessment Unit
of the European Commission's Impact Assessment

This note analyses the Impact Assessment (IA) accompanying the Commission Proposal for a
Regulation on a Common European Sales Law from a methodological point of view, without
dealing with the substance of the proposal. In general, the IA seems to respect the
methodological requirements the Commission has imposed upon itself in its Impact
Assessment Guidelines. The problems to be addressed by the proposed legislation are clearly
explained, related to the underlying problem drivers and logically presented. The set of
possible policy options is sufficiently wide and there is sufficient explanation of the baseline
scenario. The Commission seems to have broadly consulted with stakeholders and presents
stakeholder positions in the IA. It analyses a broad range of possible impacts for the policy
options, with an emphasis on economic impacts (mainly administrative and transaction
costs). The Commission attempts to make a quantitative estimation of the transaction costs, at
the same time acknowledging that adequate quantitative data are not available. The
transformation of the purely qualitative answers of economic operators in Eurobarometer
studies and other surveys into quantitative estimations can be criticised as producing
unreliable results.

PE 496.736 EN 15-01-2013

A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment

This European Added Value assessment aims at pointing out the main benefits of a statute for
a European mutual society from a social, economic and legal perspective. It is calculated that
today mutual societies provide healthcare and social services to 230 million European
citizens and represent about 180 billion euros in insurance premiums. Almost 70% of the
total number of insurance companies in Europe are mutual societies. There is a nearly
unanimous agreement among stakeholders that a statute for European mutuals would increase
the visibility and the recognition of mutual societies at European level and would unfold for
them the advantages of the internal market.

PE 494.461 EN 15-01-2013

14th Company Law Directive on the Cross-Border Transfer of a Company´s Registered
Office: European Added Value Assessment

Two legislative own-initiative reports adopted by Parliament in 2009 (Lehne) and 2012
(Regner) call on the Commission to submit a proposal for a Directive on the cross-border
transfer of company seats (14th Company Law Directive). The arguments in favour of this
approach are set out in detail in this European Added Value Assessment, which draws on the
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expert research commissioned specifically for the purpose of this assessment. ANNEX I:
Legal effects of the requested legislative instrument (Catherine Cathiard/Jeantet Associés)
ANNEX II: Economic and social effects of the requested legislative instrument (Patrice
Muller et al/London Economics).

PE 494.460 EN 15-01-2013

Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status (Study
+ 9 Tomes of Country Reports)

Starting from a comparative analysis of civil status rules in nine different legal systems
(Bulgaria, France, Germany, Italy, Latvia, Scotland, Slovenia, Sweden and the Netherlands),
with a view on European and international legislation and case law, this study identifies
practical difficulties encountered by EU citizens exercising their rights when moving across
Europe. The study also recommends possible solutions to be found at EU level and within the
scope of EU competence to facilitate citizens' lives.

PE 474.395 EN 15-02-2013

Common European Sales Law: Research Paper on the Economic aspects of the
European Commission's Impact Assessment

In recent years, an extensive debate has evolved on the need for harmonising European sales
law, with the existing diversity of contract laws in Member States being perceived as a barrier
to trade and hence as burdensome for the European internal market. In November 2010, the
European Commission commissioned a study supporting its Impact Assessment (IA)
preparation on this matter. This report suggests that differences in contract law between
Member States (MS) do create barriers to trade, and the value of trade foregone each year
between MS due to differences in contract law amounts to some tens of billions of euros. The
aim of this paper is to assess the robustness and validity of the method used by the
Commission to calculate opportunity and transaction costs, as well as the soundness of the
economic model applied to the assessment of policy options; and to assess the reliability of
the Commission's assumptions in this respect and whether they can stand up to scrutiny.

PE 496.741 EN 15-02-2013

National Practices with regard to Accessibility of Court Documents

This study examines national practices regarding access to court files. After presenting some
national regimes giving the members of the public very broad access to court files, the study
focuses on the accessibility of court files of the Court of Justice of the European Union.
Finally, arguments in favour of greater access to the court files of the CJEU are analysed.
Recommendations are developed on how to enable more files of the CJEU comprehensive
access by the general public to be achieved to the court.

PE 474.406 EN 15-04-2013
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A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

This study provides a preliminary overview of the wide range of policy concerns relating to
surrogacy as a practice at national, European and global level. It undertakes an extensive
examination of national legal approaches to surrogacy. It also analyses existing European
Union law and the law of the European Convention of Human Rights to determine what
obligations and possibilities surround national and transnational surrogacy. The study
concludes that it is impossible to indicate a particular legal trend across the EU, however all
Member States appear to agree on the need for a child to have clearly defined legal parents
and civil status.

PE 474.403 EN 15-05-2013

Insolvency Proceedings: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a revised Regulation
on insolvency proceedings, submitted on 12 December 2012. It does not attempt to deal with
the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to
assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.

PE 507.499 EN 15-05-2013

European Code of Private International Law: Cost of Non-Europe Report

On 11 October 2012, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested a Cost of Non-
Europe report (CoNE) on the perspective of having a European Code on Private International
Law. This Cost of Non-Europe report analyses the formal question of the code, and more
particularly the question of 'gaps' in the Private International Law of the European Union
which need to be filled, and the cost to citizens and businesses of not filling them. It also
contains quantitative and qualitative arguments in favour of a European Code on Private
International Law. This report has been drawn up by the European Parliament's European
Added Value Unit, building on external expertise contributed by GHK and presented in a
separate annex. ANNEX: The perspective of having a European Code on Private
International Law. Research paper by Nick Bozeat (GHK).

PE 504.468 EN 14-06-2013

Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness

The problems of implementation and enforcement of EU law have been longstanding. This
report analyses the trends regarding the transposition of EU law and the reasons for failure to
transpose on time. It assesses different tools developed at EU level to promote compliance,
looking across the board at the EU Pilot and infringement procedure alongside correlation
tables, scoreboards, committees, transposition and implementation plans, package meetings
or national and EU inspections. As a result, recommendations on ways to improve their use
are proposed.

PE 493.014 EN 15-07-2013
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Security of eGovernment Systems

The project ‘Security of eGovernment systems’ aimed at assisting policymakers in discerning
policy options for meeting future challenges in securing eGovernment systems. The project
focused on upcoming challenges of eGovernment security in delivering public services across
borders. Through identifying key security barriers and enablers, the project points to
promising avenues of policy development in an environment of rapidly changing ICTs and
changing socio-economic concerns in the EU. The most important contribution of the project
is the development and assessment of 11 policy options. Policy Option 1: Develop a policy
strategy for improving the security of IT-systems used in Europe ; Policy Option 2: Stimulate
development and use of security checklists (short-term) ; Policy Option 3: Policy Option 3:
Encourage the development and use of highly secure components (mid-term) ; Policy Option
4: Encourage the development and use of highly secure systems (long-term) ; Policy option 5:
Create stronger institutional supervision and oversight of security ; Policy option 6: Build a
‘Privacy by Design’ knowledge base ; Policy option 7: Substantiate the data minimisation
principle by using anonymisation techniques in all European eGovernment systems ; Policy
option 8: Stimulate technical and legal solutions that avoid or limit privacy risks caused by
re-identification of previously anonymised data; Policy option 9: Make Privacy Impact
Assessments of eGovernment systems mandatory and public ; Policy option 10: Use
gateways to achieve interoperability of different national eGovernment security tools, but aim
at Europe-wide availability and usability of tools ; Policy option 11: Ensure open and
transparent evaluations of the trade-offs between privacy, security, usability, interoperability
and costs of an eGovernment system.

PE 513.510 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software"

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software", held on
9 July 2013 in Brussels.

PE 474.400 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law:
The Way Forward"

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law: The
Way Forward", held on 10 July 2013 in Brussels.

PE 474.401 EN 15-07-2013

EU Trademark Regime: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the following proposals, submitted on
27 March 2013: Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
(COM (2013) 161; and Commission proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
(COM (2013) 162).

PE 508.971 EN 15-07-2013
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Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Improving Mutual Trust"

Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Improving Mutual Trust" (Session II), held on 28 November 2013 in Brussels.

PE 493.023 EN 15-11-2013

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices"

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices" (Session I), held on 28
November 2013 in Brussels.

PE 493.022 EN 15-11-2013

Promoting the Free Movement in the EU by Simplifying the Acceptance of Public
Documents: Cost of Non-Europe Report

Cost of Non Europe Reports are intended to evaluate the possibilities for gains and the
realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and
sectors. In particular, this study analyses the cost for citizens and businesses of the formalities
which are currently necessary in order to make certain public documents acceptable in
different Member States. The study concludes that the abolition of legalisation and Apostille,
the simplified certification of copies and translations, the establishment of multilingual forms
in all official languages concerning birth, death, marriage, registered partnership, and legal
status and representation of a company would greatly reduce the current costs associated with
authenticating national public documents. Citizens and businesses would be able to more
freely exercise their right of free movement and freedom of establishment in another Member
State without facing disproportionate obstacles.

PE 510.980 EN 16-12-2013

Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation
and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet
solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in
civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study,
which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this
disappointing performance results from weak promediation policies, whether legislative or
promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number
of proposed nonlegislative measures that could promote mediation development. But more
fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’
form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in
the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend
it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit
to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and
mediation.

PE 493.042 EN 15-01-2014
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Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected
Member States

This report discusses the legal framework applicable to copyright contracts as well as the
practices in artistic sectors. A careful revision of the copyright provisions, contractual law
principles and case law in 8 Member States is presented together with a more specific
analysis of a set of issues particularly relevant nowadays, such as collective bargaining,
digital exploitation, imbalanced contracts, and reversion rights, among others. A set of
recommendations aiming at improving the level of fairness in copyright contracts is proposed
at the end of the study.

PE 493.041 EN 15-01-2014

Simplifying the Acceptance of Certain Public Documents in the EU: Initial Appraisal of
the Commission´s Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the European Commission's Impact
Assessment (IA) accompanying its proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation
(EU) 1024/2012 (COM (2013) 228), which was submitted in April 2013. It analyses whether
the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact Assessment Guidelines, as
well as additional factors identified by Parliament in its Impact Assessment Handbook,
appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal.

PE 514.079 EN 15-01-2014

National Constitutional Avenues for further EU Integration

This study investigates national constitutional limits to further EU integration and explores
ways to overcome them. It includes an in-depth examination of the constitutional systems of
12 Member States (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, and the United Kingdom) and a bird’s eye
view of all Member States. EU integration can be advanced by avoiding substantive
constitutional obstacles in various ways. Overcoming the substantive obstacles requires
managing national procedural constitutional hurdles. This is possible to the extent that the
required broad political consensus exists.

PE 493.046 EN 14-02-2014

Possibility and Terms for Applying Brussels I Regulation (Recast) to Extra-European
Disputes

Upon request by the JURI Committee, this study provides an analysis of improvements to
European rules on jurisdiction and enforcement of judgments. It concerns, in particular,
disputes connected to third (non-EU) States by virtue of the domicile of the defendant or as a
result of a connecting factor that the European Union considers as a ground for exclusive
jurisdiction where it points towards the courts of a Member State. In summary, the research is
aimed at determining the external boundaries of the European Union’s jurisdiction.
Moreover, the study explores the possibilities open to the European Union for achieving the
best possible coordination in the exercise of jurisdiction with its economic partners. More
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specifically, a two-step progression is suggested: first, the unilateral introduction of specific
rules of coordination - via the adoption of legislation setting out specific jurisdiction rules for
non-EU disputes – and, secondly, the promotion of international conventions with third
States, so as to coordinate EU and non-EU private international law systems and in order to
attain a higher degree of legal certainty for EU and non-EU litigators.

PE 493.024 EN 14-03-2014

Trade Secrets

This document provides an analysis of the nature of a trade secret, its legal protection and the
European Commission's recent proposal. While protection is afforded under several
jurisdictions, such as EU law, international law, criminal law, civil law, labour law or simply
tort law, no uniform instrument exists. As case law is very important for that kind of a
relatively new concept, some examples from jurisprudence are provided.

PE 493.055 EN 15-04-2014
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ANNEX VII - Members

Members

MEMBERS
Political
groups

Country Mandate within JURI

Baldassarre Raffaele
Vice-Chair from to 14.09.2009 to
30.06.2014

EPP Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Berlinguer Luigi
Coordinator
Vice-Chair from to 16.07.2009 to
29.02.2012

S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Bodu Sebastian Valetin
Vice-Chair from 16.07.2009 to
30.06.2014

EPP Romania 16.07.2009 - 30.06.2014

Castex Françoise
Vice-Chair from 01.03.2012  to
30.06.2014

S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gallo Marielle EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gargani Giuseppe EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna S&D Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Engström Christian Greens Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Häfner Gerald Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Karim Sajjad ECR UK 08.06.2011 - 30.06.2014

Koewius Annette EPP Germany 13.03.2014 - 30.06.2014

Lehne Klaus-Heiner
Chair from 16.07.2009 to 28.02.2014

EPP Germany 16.07.2009 - 28.02.2014

López-Istúriz White Antonio EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Masip Hidalgo Antonio S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Maštálka Jiří EUL/NGL Czech Republic 16.07.2009 - 30.06.2014

Mészáros Alajos EPP Slovakia 16.07.2009 - 30.06.2014

Rapkay Bernhard S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Regner Evelyn
Vice-Chair from 16.07.2009  to
30.06.2014

S&D Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

Speroni Francesco Enrico EFD Italy 16.07.2009 - 02.04.2014

Stoyanov Dimitar NI Bulgaria 16.07.2009 - 30.06.2014

Taylor Rebecca ALDE United Kingdom 14.03.2012 - 30.06.2014

Thein Alexandra ALDE Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wallis Diana ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 31.01.2012

Wieland Rainer EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wikström Cecilia ALDE Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Ziobro Zbigniew EFD Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Zwiefka Tadeusz EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014
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Alternates

ALTERNATES Political
groups

Country Mandate JURI

Albrecht Jan Philip Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Batten Gerard EFD United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Borys Piotr EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Bowles Sharon ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Buşoi Christian Silviu ALDE Romania 08.11.2011 - 30.06.2014

Cavada Jean-Marie EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Cofferati Sergio Gaetano S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Crowley Brian ALDE Ireland 16.07.2009 - 30.06.2014

Hellvig Eduard-Raul ALDE Romania 05.09.2013 - 30.06.2014

de Grandes Pascual Luis EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Honeyball Mary S&D United Kingdom 20.09.2010 - 30.06.2014

Kožušník Edvard ECR Czech Republic 21.07.2009 - 30.06.2014

Lansbergis Vytautas EPP Lithuania 16.07.2009 - 30.06.2014

Lechner Kurt EPP Germany 16.07.2009 - 16.03.2012

Lichtenberger Eva Greens Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

López Aguilar Juan Fernando S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Manders Toine ALDE The Netherlands 16.07.2009 - 29.11.2011

Mastella Clemente EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

McCarthy Arlene S&D United Kingdom 16.09.2009 - 30.06.2014

Messerschmidt Morten EFD Denmark 19.01.2012 - 30.06.2014

Niebler Angelika EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Omarjee Younous GUE/NGL France 10.01.2012 - 30.06.2014

Rangel Paulo EPP Portugal 20.10.2010 - 30.06.2014

Roth-Behrendt Dagmar S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Szájer József EPP Hungary 16.07.2009 - 30.06.2014

Voss Axel EPP Germany 26.03.2012 - 30.06.2014

Weber Henri S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014
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