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Amendamentul 1
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în conformitate cu 
principiile subsidiarității și 
proporționalității, adoptarea unui 
instrument comunitar, cu efect 
transfrontalier, în domeniul cooperării 
judiciare în materie civilă nu poate fi 
avută în vedere decât în ipoteza în care se 
demonstrează că obstacolul care 
împiedică realizarea pieței interne nu 
poate fi înlăturat la nivel național;

Or. fr

Amendamentul 2
Katalin Lévai

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât nu există niciun registru la 
nivel european care să ofere informații 
fiabile cu privire la activele debitorului, 
este esențial să se stabilească o metodă 
eficientă de schimb de informații între 
statele membre și organismele de punere 
în aplicare, să se îmbunătățească accesul 
la registrele naționale, iar acestea să ofere 
mai multe informații, cu respectarea 
principiului protecției vieții private a 
debitorului;

Or. en
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Amendamentul 3
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în realitate, debitorii 
recalcitranți reprezintă o problemă majoră, 
agravată în cazul în care este vorba de 
creanțe transfrontaliere, în special pentru 
micile întreprinderi care nu au la dispoziție 
nici avocați specializați, nici servicii 
specifice de recuperare a creanțelor și care 
sunt deseori în situația regretabilă de a fi 
obligate să aloce personal, resurse 
financiare deja limitate și, în special, timp 
pentru a rezolva această problemă, în loc să 
se axeze pe activitățile de producție;

C. întrucât, în realitate, recuperarea 
creanțelor  reprezintă o problemă majoră, 
agravată în cazul în care este vorba de 
creanțe transfrontaliere, în special pentru 
micile întreprinderi care nu au la dispoziție 
nici avocați specializați, nici servicii 
specifice de recuperare a creanțelor și care 
sunt deseori în situația regretabilă de a fi 
obligate să aloce personal, resurse 
financiare deja limitate și, în special, timp 
pentru a rezolva această problemă, în loc să 
se axeze pe activitățile de producție;

Or. en

Amendamentul 4
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât evitarea, întârzierea plății și 
neplata datoriilor sunt adesea exacerbate 
de lipsa de atenție a părților la momentul 
încheierii precontractelor sau a 
contractelor; întrucât trebuie acordată o 
importanță mai mare responsabilității 
comerciale și utilizării posibile a clauzelor 
opționale de natură europeană din Cadrul 
Comun de Referință (CCR), care ar 
garanta faptul că părțile țin seama în mod 
corespunzător de aceste aspecte de la 
începutul relației comerciale;

Or. en
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Amendamentul 5
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât există indicii că Directiva 
privind combaterea întârzierii efectuării 
plăților1 nu este respectată sau cunoscută 
suficient; întrucât această directivă ar 
avea un impact considerabil asupra 
reducerii cazurilor de plată întârziată sau 
de neplată, dacă ar fi actualizată și pusă 
în aplicare în mod corespunzător;
1Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind 
combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul 
tranzacțiilor comerciale (JO L 200, 8.8.2000, p. 
35).

Or. en

Amendamentul 6
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât există diferențe semnificative 
între legislațiile naționale în materie de 
contracte și insolvabilitate cu privire la 
modul în care creditorii își pot garanta 
creanța în momentul semnării 
contractului, în special prin intermediul 
clauzelor privind rezerva de proprietate 
sau alte asemenea mecanisme care sunt 
uneori eludate din cauza acestor 
diferențe;

Or. en
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Amendamentul 7
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât există o problemă gravă în 
cazul în care sunt implicați debitori 
recalcitranți care nu sunt interesați să își 
îndeplinească obligațiile civile, cum ar fi 
persoane care și-au însușit sau au reținut 
valori patrimoniale fără a fi îndreptățite 
la acest lucru sau care nu și-au respectat 
acordurile comerciale; întrucât astfel de 
persoane dețin deseori active substanțiale 
față de diferite entități, reprezentanți sau 
trusturi și întrucât realizarea executării 
nu este posibilă în absența informațiilor 
necesare; întrucât, deseori este necesar ca 
aceste informații să fie obținute fără a 
alerta debitorul recalcitrant, acesta având 
frecvent posibilitatea de a transfera în 
scurt timp activele în cadrul unei 
jurisdicții diferite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât adoptarea legislației 
comunitare privind punerea în aplicare 
efectivă a hotărârilor judecătorești ar 
trebui să-i vizeze pe toți debitorii, fără a 
deosebi între debitorii de bună-credință și 
cei de rea-credință;

Adlib Express Watermark



AM\764781RO.doc 7/28 PE418.430v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 9
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în plus, se știe că anumite 
state suverane nu respectă sentințele 
arbitrale sau hotărârile emise de 
instanțele dintr-un alt stat, ceea ce a 
generat apariția „fondurilor vultur” care 
achiziționează datoria suverană la o 
valoare inferioară, urmărind ulterior să 
obțină un beneficiu din achitarea 
acesteia; întrucât ar fi preferabil și mai 
just să le fie oferite creditorilor inițiali 
mijloacele de a obține reparația prin 
mijloace proprii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât există puține state care nu 
posedă deloc active în afara granițelor și 
întrucât, în cazul în care debitorul nu are 
nicio speranță să obțină executarea în 
statul membru respectiv, singurul mijloc 
de a obține reparații este apelarea la 
jurisdicțiile străine, inclusiv cele ale 
Uniunii Europene;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 11
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât orice măsură comunitară de 
punere la dispoziție a informațiilor trebuie 
neapărat preconizată în contextul acestui 
tip de situație, în care lipsa de informații 
este cauza unor mari nedreptăți; întrucât, în 
cazul în care nu sunt puse la dispoziția 
creditorului informații despre activele 
debitorului recalcitrant, care pot fi poprite 
în cadrul executării hotărârii, creditorul nu 
va putea obține executarea acesteia;

G. întrucât orice măsură comunitară de 
punere la dispoziție a informațiilor trebuie 
neapărat preconizată în contextul acestui 
tip de situație, în care lipsa de informații 
este cauza unor mari nedreptăți; întrucât, în 
cazul în care nu sunt puse la dispoziția 
creditorului informații despre activele 
debitorului, care pot fi poprite în cadrul 
executării hotărârii, creditorul nu va putea 
obține executarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 12
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, totuși este absolut esențial ca 
toate măsurile propuse să fie proporționale; 
de asemenea, acestea nu ar trebui să se 
limiteze la reproducerea soluțiilor oferite 
în temeiul măsurilor naționale existente, 
ci la acțiunile cu caracter transfrontalier,
iar armonizarea inutilă și neadecvată ar 
trebui evitată;

I. întrucât, totuși este absolut esențial ca 
toate măsurile propuse să fie proporționale, 
iar armonizarea inutilă și neadecvată ar 
trebui evitată; întrucât, prin urmare, este 
preferabil să existe o procedură autonomă 
la nivelul UE; întrucât trebuie stabilit 
dacă o astfel de procedură la nivelul UE 
ar trebui să vizeze numai situațiile 
transfrontaliere sau dacă, din rațiuni de 
echitate, aceasta poate fi aleasă ca 
opțiune în statele membre;

Or. en
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Amendamentul 13
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, totuși este absolut esențial ca 
toate măsurile propuse să fie proporționale; 
întrucât, de asemenea, acestea nu ar trebui 
să se limiteze la reproducerea soluțiilor 
oferite în temeiul măsurilor naționale 
existente și ar trebui vizeze numai 
acțiunile cu caracter transfrontalier, iar 
armonizarea inutilă și neadecvată ar trebui 
evitată;

I. întrucât, totuși este absolut esențial ca 
toate măsurile propuse să fie proporționale; 
întrucât, de asemenea, acestea nu ar trebui 
să se limiteze la reproducerea soluțiilor 
oferite în temeiul măsurilor naționale 
existente, iar armonizarea inutilă și 
neadecvată ar trebui evitată;

Or. en

Amendamentul 14
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât au fost exprimate preocupări 
considerabile privind faptul că anumite 
sugestii avansate în Cartea verde din 6 
martie 2008 menționată anterior, ar putea 
aduce atingere drepturilor fundamentale 
cum ar fi dreptul la viața privată (la 
protecția datelor), ar periclita garanțiile 
procedurale și ar putea contraveni 
tradițiilor constituționale din numeroase 
state membre;

J. întrucât au fost exprimate unele
preocupări legate de faptul că anumite 
sugestii privind punerea în aplicare 
efectivă a hotărârilor Uniunii Europene 
prin asigurarea transparenței activelor 
debitorilor  ar putea aduce atingere 
drepturilor fundamentale cum ar fi dreptul 
la viața privată (la protecția datelor), ar 
periclita garanțiile procedurale și ar putea 
contraveni tradițiilor constituționale din 
numeroase state membre;

Or. en
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Amendamentul 15
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă, dar consideră că 
niciuna dintre soluțiile sugerate de 
Comisie nu va contribui la rezolvarea 
problemei principale, și anume cea a 
debitorilor recalcitranți care refuză fără 
scrupule să își îndeplinească obligațiile 
civile și care au la dispoziție mijloace de a 
se sustrage de la acestea;

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă, dar consideră că 
soluțiile sugerate de Comisie trebuie 
prelucrate în continuare pentru a rezolva 
problema principală, și anume cea a 
debitorilor recalcitranți care refuză fără 
scrupule să își îndeplinească obligațiile 
civile și care au la dispoziție mijloace de a 
se sustrage de la acestea;

Or. en

Amendamentul 16
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă, dar consideră că 
niciuna dintre soluțiile sugerate de 
Comisie nu va contribui la rezolvarea 
problemei principale, și anume cea a 
debitorilor recalcitranți care refuză fără 
scrupule să își îndeplinească obligațiile 
civile și care au la dispoziție mijloace de a 
se sustrage de la acestea;

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă; consideră că soluțiile 
sugerate de Comisie pot contribui, de 
asemenea, la rezolvarea problemei 
principale, și anume cea a debitorilor
recalcitranți care refuză fără scrupule să își 
îndeplinească obligațiile civile și care au la 
dispoziție mijloace de a se sustrage de la 
acestea;

Or. en
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Amendamentul 17
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă, dar consideră că 
niciuna dintre soluțiile sugerate de 
Comisie nu va contribui la rezolvarea 
problemei principale, și anume cea a 
debitorilor recalcitranți care refuză fără 
scrupule să își îndeplinească obligațiile 
civile și care au la dispoziție mijloace de a 
se sustrage de la acestea;

1. împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia recuperarea transfrontalieră a 
datoriilor prin executarea hotărârilor 
judecătorești reprezintă o problemă majoră 
pentru piața internă;

Or. en

Amendamentul 18
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de manual, 
destinat să fie folosit de Rețeaua 
Judiciară Europeană, ar putea fi util, 
reprezentând un ghid general privind 
opțiunile existente în alte jurisdicții;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 19
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de manual, 
destinat să fie folosit de Rețeaua Judiciară 
Europeană, ar putea fi util, reprezentând un 
ghid general privind opțiunile existente în 
alte jurisdicții;

2. consideră că un astfel de manual, 
destinat să fie folosit de Rețeaua Judiciară 
Europeană, ar putea fi util drept ghid 
general privind opțiunile de recuperare a 
unei creanțe transfrontaliere în fiecare 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 20
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de manual, 
destinat să fie folosit de Rețeaua Judiciară 
Europeană, ar putea fi util, reprezentând 
cel mult un ghid general privind opțiunile 
existente în alte jurisdicții;

2. consideră că un astfel de manual, 
destinat să fie folosit de Rețeaua Judiciară 
Europeană, ar putea fi util, reprezentând un 
ghid general privind opțiunile existente în 
alte jurisdicții;

Or. en

Amendamentul 21
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, cu toate acestea, că un astfel 
de manual ar avea o utilitate limitată, că 
elaborarea și actualizarea acestuia ar fi 
minuțioasă și costisitoare, fiind, în mod 

3. consideră că elaborarea unui astfel de 
manual ar putea fi minuțioasă și 
costisitoare, pentru persoanele care
urmăresc obținerea executării fiind mai 
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inevitabil, în întârziere față de evoluția 
dreptului; consideră că manualul ar fi util 
doar persoanelor care urmăresc obținerea 
executării prin mijloace proprii, în 
străinătate; subliniază că, în majoritatea 
cazurilor, creditorul va trebui să apeleze la 
consilierea unui avocat din jurisdicția 
străină cu privire la mijloacele de 
executare pe care le are la dispoziție;

ușor să existe un singur sistem, iar în 
majoritatea cazurilor creditorii vor trebui să 
apeleze la consilierea unui avocat din 
jurisdicția străină competentă; consideră, 
cu toate acestea, că o versiune 
simplificată ar putea fi utilă în absența 
unui sistem transfrontalier funcționabil;

Or. en

Amendamentul 22
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, cu toate acestea, că un astfel 
de manual ar avea o utilitate limitată, că 
elaborarea și actualizarea acestuia ar fi 
minuțioasă și costisitoare, fiind, în mod 
inevitabil, în întârziere față de evoluția 
dreptului; consideră că manualul ar fi util 
doar persoanelor care urmăresc obținerea 
executării prin mijloace proprii, în 
străinătate; subliniază că, în majoritatea 
cazurilor, creditorul va trebui să apeleze la 
consilierea unui avocat din jurisdicția 
străină cu privire la mijloacele de 
executare pe care le are la dispoziție;

3. consideră, cu toate acestea, că un astfel 
de manual va avea utilitate, că va oferi 
asistență atât profesioniștilor, cât și 
persoanelor care urmăresc obținerea 
executării într-un alt stat prin mijloace 
proprii; subliniază că, în majoritatea 
cazurilor, creditorul va trebui să apeleze la 
consilierea unui avocat cu privire la 
mijloacele de executare pe care le are la 
dispoziție;

Or. en

Amendamentul 23
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă ca un astfel de manual, 
sau versiunea simplificată, să fie accesibil 
online, ușor de utilizat, redactat într-un 
limbaj simplu și actualizat; 

Or. en

Amendamentul 24
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră cu tărie că publicarea 
anuarelor naționale cu avocații străini care 
își exercită drepturile de a profesa în cadrul 
pieței interne în temeiul Directivei 
77/249/CEE și al Directivei 98/5/CE ar fi 
mai rentabilă și mai utilă pentru creditori;

4. consideră cu tărie că ar fi utilă
publicarea anuarelor naționale cu avocații 
străini care își exercită drepturile de a 
profesa în cadrul pieței interne în temeiul 
Directivei 77/249/CEE1 și al Directivei 
98/5/CE2; subliniază că asemenea anuare 
naționale ar putea fi conectate la site-ul 
web al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 25
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră cu tărie că publicarea 4. consideră că alte inițiative pot fi 

                                               
1 Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta 
servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
2 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 
77, 14.3.1998, p. 36).
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anuarelor naționale cu avocații străini care 
își exercită drepturile de a profesa în cadrul 
pieței interne în temeiul Directivei 
77/249/CEE și al Directivei 98/5/CE ar fi 
mai rentabilă și mai utilă pentru creditori;

complementare manualului, cum ar fi
publicarea anuarelor naționale cu avocații 
străini care își exercită drepturile de a 
profesa în cadrul pieței interne în temeiul 
Directivei 77/249/CEE1 și al Directivei 
98/5/CE12;

Or. en

Amendamentul 26
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că în cadrul programului e-
Justiție poate fi abordată chestiunea 
îmbunătățirii accesului la registrele 
comerciale, cu condiția protejării dreptului 
la viață privată, inclusiv a dreptului la 
protecția datelor;

5. consideră că în cadrul programului e-
Justiție poate fi abordată chestiunea 
îmbunătățirii accesului fără discriminare
la registrele comerciale , cu condiția 
protejării dreptului la viață privată, inclusiv 
a dreptului la protecția datelor; estimează 
că realizarea unui inventar al registrelor 
comerciale va îmbunătăți accesul la 
acestea;

Or. en

Amendamentul 27
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 5

                                                                                                                                                  
1 Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta 
servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
2 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 
77, 14.3.1998, p. 36).
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că în cadrul programului e-
Justiție poate fi abordată chestiunea 
îmbunătățirii accesului la registrele 
comerciale, cu condiția protejării 
dreptului la viață privată, inclusiv a 
dreptului la protecția datelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă cele mai puternice temeri 
privind acordarea în beneficiul populației 
a unui drept de acces la registrele 
securității sociale și ale administrației 
fiscale;

6. este împotriva accesului nejustificat, 
sistematic și arbitrar la toate tipurile de 
date privind populația, securitatea socială 
și administrația fiscală, și se pronunță în 
favoarea unui cadru adecvat și 
proporțional de garantare a executării 
efective a hotărârilor judecătorești în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 29
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. susține, totuși, că deși accesul 
populației la registre (în cazul în care 
acestea există) poate fi util pentru 
identificarea persoanelor fizice care sunt 
în situația nefericită de a nu fi achitat 

eliminat
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pensiile alimentare sau de a nu fi 
rambursat împrumuturile private, acest 
lucru ar fi oneros și disproporționat și nu 
ar rezolva problema debitorilor 
recalcitranți, iar accesul populației la 
registre ar putea genera o utilizare 
abuzivă de către ziariști și de către 
comercianții care folosesc tehnicile cold-
calling (apeluri telefonice nesolicitate);

Or. en

Amendamentul 30
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. susține, totuși, că deși accesul populației 
la registre (în cazul în care acestea există) 
poate fi util pentru identificarea 
persoanelor fizice care sunt în situația 
nefericită de a nu fi achitat pensiile 
alimentare sau de a nu fi rambursat 
împrumuturile private, acest lucru ar fi 
oneros și disproporționat și nu ar rezolva 
problema debitorilor recalcitranți, iar 
accesul populației la registre ar putea 
genera o utilizare abuzivă de către ziariști 
și de către comercianții care folosesc 
tehnicile cold-calling (apeluri telefonice 
nesolicitate);

7. susține că accesul corespunzător la 
registrele populației (în cazul în care 
acestea există) poate fi util pentru 
identificarea persoanelor fizice care sunt în 
situația nefericită de a nu fi achitat pensiile 
alimentare sau de a nu fi rambursat 
împrumuturile private, precum și pentru a 
împiedica abuzurile;

Or. en

Amendamentul 31
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși în cadrul anumitor 
jurisdicții un acces mai bun la registrele 
securității sociale și ale administrației 
fiscale a fost utilizat cu succes, există 
totuși eventualitatea unui conflict cu
normele privind protecția datelor și 
confidențialitatea; subliniază că un astfel 
de demers ar necesita modificări 
legislative majore în anumite state 
membre și ar fi privit cu suspiciune de 
către opinia publică; totuși, remarcă faptul 
că ar putea apărea și probleme de ordin 
juridic în cazul în care informațiile obținute 
ar fi folosite în alte scopuri decât cel pentru 
care au fost culese;

8. consideră că, deși în cadrul anumitor 
jurisdicții un acces mai bun la registrele 
securității sociale și ale administrației 
fiscale a fost utilizat cu un oarecare
succes, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze normele privind protecția și 
confidențialitatea datelor; subliniază că 
aceasta constituie o chestiune sensibilă 
pentru opinia publică; remarcă faptul că ar 
putea apărea și probleme de ordin juridic în 
cazul în care informațiile obținute ar fi 
folosite în alte scopuri decât cel pentru care 
au fost culese;

Or. en

Amendamentul 32
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reafirmă că propunerea este 
disproporționată față de obiectivul urmărit 
și că ar putea genera abuzuri și constitui o 
încălcare a dreptului la viața privată;

10. reafirmă că, dacă propunerea ar fi 
disproporționată față de obiectivul urmărit, 
ar putea genera abuzuri și constitui o 
încălcare a dreptului la viața privată;

Or. en

Amendamentul 33
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că în indiferent de situație, 
în cazul debitorilor recalcitranți, creditorii 
vor apela probabil la agenții de 
investigații, accesul la registrele publice 
nefiind, prin urmare, de mare utilitate;

11. subliniază că, în orice caz, în ceea ce îi 
privește pe debitorii recalcitranți, creditorii 
pot apela la alte mijloace, cum ar fi agenții 
de investigații,

Or. en

Amendamentul 34
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că în indiferent de situație, 
în cazul debitorilor recalcitranți, creditorii 
vor apela probabil la agenții de 
investigații, accesul la registrele publice 
nefiind, prin urmare, de mare utilitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că ideea unei cooperări 
ameliorate între autoritățile publice de 
executare merită să fie examinată în 
continuare, dar subliniază că astfel de 
autorități nu există în toate statele membre;

12. consideră că ideea unei cooperări 
ameliorate între autoritățile publice de 
executare ar trebui să fie examinată în 
continuare, dar subliniază că astfel de 
autorități nu există în toate statele membre; 
consideră că ar fi avantajos pentru 
creditorii titulari de creanțe 
transfrontaliere să se poată adresa 
autorității naționale, care să efectueze în 
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numele lor cercetările necesare pentru 
identificarea activului; 

Or. en

Amendamentul 36
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că ideea unei cooperări 
ameliorate între autoritățile publice de 
executare merită să fie examinată în 
continuare, dar subliniază că astfel de 
autorități nu există în toate statele 
membre;

12. consideră că ideea unei cooperări 
ameliorate între autoritățile publice de 
executare merită să fie examinată în 
continuare;

Or. en

Amendamentul 37
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că declarația debitorului 
poate face parte în mod util din procedura 
de executare a unei hotărâri judecătorești, 
care poată fi completată cu sancțiuni în 
temeiul dreptului intern;

13. consideră că declarația debitorului 
poate face parte în mod util din procedura 
de executare a unei hotărâri judecătorești, 
care poată fi completată cu sancțiuni în 
temeiul dreptului intern;

Or. en
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Amendamentul 38
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că acțiunea comunitară nu 
este necesară în acest domeniu, deși
Comunitatea ar putea încuraja statele 
membre în care nu există declarația 
debitorului să prevadă, în legislația 
națională instrumente eficiente de aceeași 
natură;

14. consideră că Comunitatea ar trebui să 
garanteze că statele membre în care nu 
există declarația debitorului, prevăd în 
mod corespunzător, în legislația națională, 
instrumente eficiente de aceeași natură;

Or. en

Amendamentul 39
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că acțiunea comunitară nu 
este necesară în acest domeniu, deși 
Comunitatea ar putea încuraja statele 
membre în care nu există declarația 
debitorului să prevadă, în legislația 
națională instrumente eficiente de aceeași 
natură;

14. consideră că acțiunea comunitară nu 
este necesară în acest domeniu, cât timp nu 
se dovedește ineficacitatea instrumentelor 
existente în statele membre;

Or. en

Amendamentul 40
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă ca orice declarație privind 15. îndeamnă ca orice declarație privind 
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activele la nivel european să se adauge la 
instrumentele naționale existente, fără a le 
înlocui;

activele la nivel european să se adauge la 
instrumentele naționale existente, fără a le 
înlocui; consideră că în orice declarație
privind patrimonial trebuie să menționeze 
expres, în afară de activele deținute în 
nume propriu de către debitor, orice activ 
care nu aparține debitorului în nume 
propriu, (de exemplu activele care fac 
obiectul unor contracte de leasing);

Or. en

Amendamentul 41
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă ca orice declarație privind 
activele la nivel european să se adauge la 
instrumentele naționale existente, fără a 
le înlocui;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. insistă ca definiția noțiunii de „activ” 
să fie suficient de largă pentru a nu oferi 
debitorilor o bază care să le permită 
nedivulgarea activelor pe care le dețin în 
cadrul trusturilor sau societăților 
mandatate, sau a conturilor comune ale 
căror proprietari sunt în realitate;

Or. en
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Amendamentul 43
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că activele menționate în 
declarația respectivă nu ar trebui să se 
limiteze la cele localizate în cadrul Uniunii 
Europene, ci ar trebui să includă activele 
deținute în întreaga lume;

16. consideră că activele menționate în 
declarația respectivă nu ar trebui să se 
limiteze la cele localizate în cadrul Uniunii 
Europene, ci ar trebui să includă activele 
deținute în întreaga lume; susține, de 
asemenea, că, pentru a garanta 
executarea corespunzătoare a hotărârilor 
judecătorești, debitorii trebuie să probeze 
că activele menționate pot fi mobilizate 
într-un termen rezonabil pentru plata 
datoriei și că nu fac obiectul nici unei 
limitări; 

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că activele menționate în 
declarația respectivă nu ar trebui să se 
limiteze la cele localizate în cadrul Uniunii 
Europene, ci ar trebui să includă activele 
deținute în întreaga lume;

16. consideră că activele menționate în 
declarația respectivă nu ar trebui să se 
limiteze la cele localizate în cadrul Uniunii 
Europene, ci ar trebui să includă activele 
deținute în întreaga lume în proporția 
necesară pentru a recupera datoria;

Or. en
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Amendamentul 45
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că activele menționate în 
declarația respectivă nu ar trebui să se 
limiteze la cele localizate în cadrul 
Uniunii Europene, ci ar trebui să includă 
activele deținute în întreaga lume;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că în cazul litigiilor mici, în 
special atunci când cheltuielile de judecată 
ar putea fi prohibitive, întârzierea justiției 
poate fi considerată denegare de justiție, 
iar în cazurile mai importante, lipsa 
informațiilor privind activele poate 
constitui cel mai mare obstacol; prin 
urmare, consideră că apelarea la ordine 
care prevăd măsuri provizorii poate furniza 
o soluție în ambele tipuri de cazuri;

19. consideră că, atât în cazul litigiilor 
mici, cât și în cele mai importante, 
cheltuielile de judecată, rapiditatea și lipsa 
informațiilor privind activele constituie 
principalele obstacole; prin urmare, 
consideră că apelarea la ordine care prevăd 
măsuri provizorii poate furniza o soluție 
corectă în ambele cazuri;

Or. en

Amendamentul 47
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Adlib Express Watermark



AM\764781RO.doc 25/28 PE418.430v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că în cazul litigiilor mici, în 
special atunci când cheltuielile de judecată 
ar putea fi prohibitive, întârzierea justiției 
poate fi considerată denegare de justiție, iar 
în cazurile mai importante, lipsa 
informațiilor privind activele poate 
constitui cel mai mare obstacol; prin 
urmare, consideră că apelarea la ordine 
care prevăd măsuri provizorii poate 
furniza o soluție în ambele tipuri de 
cazuri;

19. consideră că în cazul litigiilor mici, în 
special atunci când cheltuielile de judecată 
ar putea fi prohibitive, întârzierea justiției 
poate fi considerată denegare de justiție, iar 
în cazurile mai importante, lipsa 
informațiilor privind activele poate 
constitui cel mai mare obstacol; 

Or. en

Amendamentul 48
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sugerează acordarea unei atenții 
deosebite ideii de a introduce, anumite 
măsuri comunitare provizorii care s-ar
adăuga măsurilor pronunțate de 
instanțele naționale; consideră că această 
măsură ar putea avea forma unei 
proceduri simple, flexibile, care s-ar 
aplica în întreaga UE, evitându-se astfel 
întârzierile și cheltuielile inutile; 
consideră că o astfel de procedură ar fi 
eficientă și echitabilă și pentru terții care 
nu sunt parte în proces;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 49
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. insistă asupra faptului că astfel de 
măsuri provizorii trebuie să includă 
garanții procedurale pentru protejarea 
drepturilor pârâților și ale terților afectați 
de aceste măsuri; consideră că aceste 
măsuri provizorii trebuie să includă, deși 
nu în mod exclusiv, argumente solide cu 
privire la cererea introdusă și să 
împiedice riscul real de delapidare a 
activelor pentru a evita plata;

Or. en

Amendamentul 50
Jacques Toubon

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. propune aplicarea unei astfel de 
măsuri și în cazul cererilor de arbitraj și 
luarea sa în considerare în contextul 
viitoarei revizuiri a Regulamentului 
Bruxelles I;

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită cu tărie Comisiei să țină 
seama în mod corespunzător de măsurile 
contractuale sau precontractuale care ar 
putea fi legate de CCR sau de alt 
instrument facultativ derivat, pentru a se 
asigura că părțile unui contract European 
transfrontalier reflectează, la momentul 
semnării contractului, cu privire la 
situațiile de plată întârziată sau de 
neplată;

Or. en

Amendamentul 52
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. așteaptă cu nerăbdare revizuirea 
Directivei privind întârzierea efectuării 
plăților și solicită cu insistență Comisiei 
să acționeze cu toată diligența, dat fiind 
actualul context economic; 

Or. en

Amendamentul 53
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 21c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. sugerează realizarea unui studiu 
privind la abordările juridice divergente la 
nivel național în ceea ce privește rezerva 
proprietății și alte mecanisme 
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asemănătoare, pentru a permite 
recunoașterea reciprocă a acestora;

Or. en
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