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AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice exclusiv măsurilor al căror 
domeniu de aplicare este general, menite 
să pună în aplicare acte de bază și 
măsurilor specifice cu un impact care 
poate fi important. Procedura respectivă 
ar trebui să prevadă exercitarea în așa 
măsură a controlului de către statele 
membre încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să
i se poată permite să adopte și să aplice
măsuri pentru o perioadă limitată de timp,
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să poată revizui proiectul de măsuri
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ținând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

(9) Procedura de examinare ar trebui să 
prevadă o metodă de control care să le 
permită statelor membre să elimine 
posibilitatea adoptării unor măsuri dacă
acestea nu sunt conforme cu avizul 
comitetului sau dacă comitetul nu 
formulează un aviz. Comisia ar trebui 
totuși ca, în circumstanțe cu totul 
excepționale, care trebuie definite în actul 
de bază, să poată adopta și aplica măsuri 
pentru o perioadă limitată de timp, în
cursul căreia trebuie să prezinte măsurile 
spre a fi controlate de statele membre. 
Comisia ar trebui să revizuiască proiectul 
de măsuri, ținând seama de opiniile 
exprimate în cadrul comitetului.
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Justificare

Decizia cu privire la utilizarea procedurii consultative sau a procedurii de examinare trebuie 
lăsată la latitudinea legiuitorului, în actul de bază. În lipsa unui aviz sau în cazul unui 
negativ, Comisia ar trebui autorizată doar să aplice măsurile pe o perioadă de timp limitată, 
dându-i-se timp pentru a-și modifica propunerea inițială.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Procedura de consultare ar trebui să se 
aplice în toate celelalte cazuri și atunci 
când este considerată cea mai adecvată.

(10) Procedura de consultare ar trebui să se 
aplice în cazurile în care nu este 
aplicabilă procedura de examinare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Parlamentul European și Consiliul 
pot indica în orice moment Comisiei că un 
proiect de act de punere în aplicare 
depășește competențele de executare 
prevăzute în actul legislativ de bază. În 
astfel de cazuri, Comisia trebuie să 
revizuiască proiectul de măsură în cauză 
și să informeze Parlamentul European și 
Consiliul cu privire modul în care 
intenționează să acționeze și la motivele 
care stau la baza alegerii sale.

Justificare

Este necesar ca fiecare colegislator să aibă un drept de control, prevăzut anterior la articolul 
8 din Decizia privind comitologia, pentru ca acesta să poată transmite Comisiei că apreciază 
că proiectul de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute în 
actul legislativ de bază.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele și 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
prevede că adoptarea de către Comisie a 
unor acte de punere în aplicare obligatorii
trebuie să facă obiectul unui control din 
partea statelor membre.

Prezentul regulament instituie normele și 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
identifică necesitatea unor condiții 
uniforme de aplicare și prevede că 
adoptarea de către Comisie a unor acte de 
punere în aplicare trebuie să facă obiectul 
unui control din partea statelor membre.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că articolul 291 din TFUE lasă la latitudinea Parlamentului și a 
Consiliului identificarea situațiilor în care sunt necesare condiții uniforme pentru a pune în 
aplicare actele adoptate prin procedura legislativă ordinară și, implicit, situațiile în care 
trebuie conferite Comisiei competențe de executare, precum și stabilirea tipului de controale 
efectuate de statele membre cu privire la exercitarea acestor competențe.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un act de bază poate prevedea aplicarea 
procedurii de examinare sau a procedurii 
de consultare, în funcție de tipul măsurilor 
de punere în aplicare în cauză.

(1) Un act de bază poate prevedea aplicarea 
procedurii de examinare sau a procedurii 
de consultare, luând în considerare natura 
și impactul măsurilor de punere în aplicare 
în cauză.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care proiectul de măsuri nu 
este conform cu avizul comitetului, 
Comisia nu adoptă măsurile respective. 
Președintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare pe marginea acestora sau 
poate înainta o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

(3) În cazul în care proiectul de măsuri nu 
este conform cu avizul comitetului, sau 
dacă comitetul nu formulează un aviz,
Comisia nu adoptă măsurile respective. 
Președintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare pe marginea acestora sau 
poate înainta o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

Justificare

Un aviz negativ sau lipsa unui aviz ar trebuie să aibă aceleași consecințe și să conducă la 
deliberări suplimentare în comitet, înainte ca măsurile să fie, eventual, adoptate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care nu se emite niciun 
aviz, Comisia poate adopta proiectul de 
măsuri. Atunci când Comisia nu adoptă 
proiectul de măsuri, președintele poate 
înainta comitetului o versiune modificată 
a proiectului de măsuri.

eliminat

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 5 alineatul (3).
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele înaintează imediat 
măsurile menționate la alineatul (2) 
comitetului relevant, pentru a obține avizul 
acestuia în conformitate cu procedura 
prevăzută în actul de bază.

(3) Președintele înaintează imediat
măsurile menționate la alineatul (2) 
comitetului relevant, pentru a obține avizul 
acesteia în termen de o lună, în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
actul de bază.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiecțiuni la proiectul de măsuri de 

punere în aplicare
Parlamentul European și Consiliul pot 
indica în orice moment Comisiei că 
apreciază că un proiect de act de punere 
în aplicare depășește competențele de 
executare prevăzute în actul de bază.
Ținând seama de argumentele care stau 
la baza obiecțiunilor și respectând 
termenele pentru procedura în curs, 
Comisia poate prezenta comitetului un 
nou proiect de măsuri sau poate prezenta 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere, pe baza Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Actualul drept de control al PE trebuie menținut. 
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procesele-verbale ale reuniunilor și 
listele autorităților și organizațiilor de care 
aparțin persoanele desemnate de statele 
membre să le reprezinte,

(b) înregistrările și listele autorităților și 
organizațiilor de care aparțin persoanele 
desemnate de statele membre să le 
reprezinte,

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la informațiile
menționate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European, Consiliul și 
statele membre trebuie să aibă acces egal 
la informații. Ele primesc toate
informațiile menționate la alineatul (1) 
concomitent și în aceleași condiții ca și 
comitetele.

Justificare

Clarifică modalitățile de transmitere a informațiilor, în concordanță cu acordul 
interinstituțional din 3 iunie 2008.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când actele de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament prevăd exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele reguli:

(1) În așteptarea adaptării actelor de bază 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, în cazul în care 
aceste acte prevăd exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele reguli:
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(a) trimiterile la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri la 
articolul 4 din prezentul regulament;

(a) când actul de bază trimite la articolul 3 
din Decizia 1999/468/CE, se aplică 
procedura de consultare menționată la 
articolul 4 din prezentul regulament;

(b) trimiterile la articolele 4 și 5 din 
Decizia 1999/468/CE se înțeleg ca 
trimiteri la articolul 5 din prezentul 
regulament;

(b) când actul de bază trimite la articolele 
4 și 5 din Decizia 1999/468/CE, se aplică 
procedura de examinare menționată la 
articolul 5 din prezentul regulament;

(c) trimiterile la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri la
articolul 6 din prezentul regulament;

(c) când actul de bază trimite la articolul 6 
din Decizia 1999/468/CE, se aplică
articolul 6 din prezentul regulament;

(d) trimiterile la articolele 7 și 8 din 
Decizia 1999/468/CE se înțeleg ca 
trimiteri la articolul 8 din prezentul 
regulament;

(d) când actul de bază trimite la articolele 
7 și 8 din Decizia 1999/468/CE, se aplică
articolul 8 din prezentul regulament.

Justificare

Trebuie evidențiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluție tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
acquis-ului la fiecare caz în parte.
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