
AD\758568RO.doc PE414.932v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2008/2233(INI)

15.12.2008

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la executarea efectivă a hotărârilor judecătorești în Uniunea 
Europeană: transparența patrimoniului debitorilor
(2008/2233(INI))

Raportor pentru aviz (*): Antolín Sánchez Presedo

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură



PE414.932v02-00 2/4 AD\758568RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\758568RO.doc 3/4 PE414.932v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice si monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută Cartea verde privind „Executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: 
transparența activelor debitorilor” (COM(2008)0128), deoarece aceasta contribuie la 
realizarea Strategiei de la Lisabona;

2. afirmă că lipsa de transparență a informațiilor necesare pentru a constrânge debitorii să își 
respecte obligațiile este contrară principiilor comune ale bunei credințe și răspunderii 
patrimoniale; susține că lipsa cunoștințelor cu privire la legislațiile naționale referitoare la 
modalitățile de executare sau lipsa de eficacitate a acestora sunt de natură să frâneze 
realizarea unei piețe interne unificate și antrenează costuri nejustificate;

3. subliniază că plățile întârziate, neplățile și dificultatea recuperării creanțelor dăunează 
intereselor întreprinderilor și consumatorilor, scad încrederea în piața internă și 
subminează acțiunea justiției;

4. susține o strategie integrată și eficientă, bazată pe principiile unei „mai bune legiferări”, și 
consideră că obiectivul recuperării creanțelor ar trebui să fie realizat asigurându-se 
nediscriminarea, protejarea informațiilor sensibile și garanțiile judiciare prin măsuri 
proporționale, care să asigure transparența necesară și să reducă semnificativ costurile de 
informare și de gestionare;

5. insistă asupra faptului că, sub supravegherea sau prin intermediul unei autorități 
competente, creditorul ar trebui să aibă acces nu numai la informațiile publice, ci și la 
datele necesare inițierii procedurii de executare și recuperării creanțelor sale prin 
proceduri simple la nivelul întregii piețe interne;

6. susține realizarea unui manual privind legile și practicile de executare, creșterea 
numărului de informații existente în registre și îmbunătățirea acestora, facilitarea accesului 
la registrele respective în conformitate cu reglementările prevăzute la nivel comunitar sau 
național, schimbul de informații dintre autoritățile competente, precum și examinarea altor 
măsuri adecvate;

7. sugerează ca partea care a dobândit drepturi patrimoniale recunoscute printr-o hotărâre 
judecătorească să-și poată exercita drepturile respective în aceleași condiții ca cedentul.
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