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Amendamentul 1
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este de 
asemenea esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni;

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este, de 
asemenea, esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit;

Or. en

Amendamentul 2
Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este de 
asemenea esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni;

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este, de 
asemenea, esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii în mod transparent la 
nivelul cel mai potrivit și cât mai aproape 
cu putință de cetățeni, diminuând 
birocrația;

Or. fi
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Amendamentul 3
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este de 
asemenea esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni;

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor și consolidarea competențelor 
Uniunii din mai multe domenii, este, de 
asemenea, esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni;

Or. pt

Amendamentul 4
Zdravka Bušić

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este de 
asemenea esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și să se 
adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni;

1. relevă că, chiar dacă crizele economice 
și financiare impun o mai bună coordonare 
a politicilor din mai multe domenii, este, de 
asemenea, esențial să se mențină o 
înțelegere clară a diviziunii competențelor 
în cadrul sistemului Uniunii Europene de 
guvernanță pe mai multe niveluri și, după 
o dezbatere transparentă, să se adopte 
decizii la nivelul cel mai potrivit și cât mai 
aproape cu putință de cetățeni;

Or. hr

Amendamentul 5
Andrew Duff
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consfințite la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2, au un caracter general și 
fundamental, atrăgând obligații pentru 
instituții în întreaga activitate a acestora, 
unica excepție fiind aceea că principiul 
subsidiarității nu se aplică în puținele 
domenii care sunt de competența exclusivă 
a Uniunii;

2. reiterează faptul că principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consfințite la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2, au un caracter general, atrăgând 
obligații pentru instituții în întreaga 
activitate a acestora, unica excepție fiind 
aceea că principiul subsidiarității nu se 
aplică în puținele domenii care sunt de 
competența exclusivă a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 6
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consfințite la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2, au un caracter general și 
fundamental, atrăgând obligații pentru 
instituții în întreaga activitate a acestora, 
unica excepție fiind aceea că principiul 
subsidiarității nu se aplică în puținele 
domenii care sunt de competența exclusivă 
a Uniunii;

2. subliniază faptul că instituțiile europene 
trebuie să respecte principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consacrate la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2; constată că, în conformitate cu 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, principiul subsidiarității se 
aplică doar în domenii care nu sunt de 
competența exclusivă a Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 7
Carlo Casini
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consfințite la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2, au un caracter general și
fundamental, atrăgând obligații pentru 
instituții în întreaga activitate a acestora, 
unica excepție fiind aceea că principiul 
subsidiarității nu se aplică în puținele
domenii care sunt de competența exclusivă 
a Uniunii;

2. reiterează faptul că principiile 
subsidiarității și proporționalității, care sunt 
consfințite la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Protocolul 
nr. 2, au un caracter fundamental, atrăgând 
obligații pentru instituții în exercitarea 
competențelor Uniunii, unica excepție 
fiind aceea că principiul subsidiarității nu 
se aplică în domenii care sunt de 
competența exclusivă a Uniunii;

Or. it

Amendamentul 8
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sugerează să se analizeze dacă ar 
trebui stabilite criterii adecvate, la nivel 
european, pentru evaluarea conformității 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. pt

Amendamentul 9
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că Protocolul nr. 2 oferă 
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parlamentelor naționale oportunitatea 
formală de a consilia legislatura UE cu 
privire la faptul dacă un nou proiect de 
lege respectă testul subsidiarității, întrucât 
obiectivele sale pot, având în vedere 
amploarea sau efectele lor, să fie atinse 
mai bine la nivelul Uniunii decât la nivel 
de state membre;

Or. en

Amendamentul 10
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată importanța crucială a 
evaluărilor impactului ca instrumente de 
sprijinire a procesului decizional în 
cadrul procesului legislativ și subliniază 
nevoia, în acest context, de a se acorda o 
atenție adecvată problemelor legate de 
subsidiaritate și proporționalitate;

Or. pt

Amendamentul 11
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că parlamentele statelor 
membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 

3. salută faptul că parlamentele statelor 
membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
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este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând inter alia 
nerespectarea principiului 
proporționalități, în timp ce cifrele 
corespunzătoare pe 2010 au fost de 41 și, 
respectiv, 299;

este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții la meritul unui 
proiect de lege, în timp ce cifrele 
corespunzătoare pe 2010 au fost de 41 și, 
respectiv, 299;

Or. en

Amendamentul 12
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că parlamentele statelor 
membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând inter alia 
nerespectarea principiului proporționalități, 
în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 
au fost de 41 și, respectiv, 299;

3. salută participarea îndeaproape a 
parlamentelor în cadrul procesului 
legislativ european și faptul că ele
manifestă un interes din ce în ce mai mare 
în legătură cu aplicarea acestor principii de 
către instituțiile Uniunii; acest interes este 
ilustrat de faptul că, în 2011, Parlamentul 
European a primit 523 de contribuții, 
dintre care doar 77 au fost avize motivate 
pretinzând că un act legislativ nu este 
conform principiului subsidiarității și 523 
de alte contribuții criticând inter alia 
nerespectarea principiului proporționalități, 
în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 
au fost de 299 și, respectiv, 41;

Or. pt

Amendamentul 13
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că parlamentele statelor 3. ia act de faptul că parlamentele statelor 
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membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând inter alia
nerespectarea principiului proporționalități, 
în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 
au fost de 41 și, respectiv, 299;

membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând, printre 
altele, nerespectarea principiului 
proporționalități, în timp ce cifrele 
corespunzătoare pe 2010 au fost de 41 și, 
respectiv, 299;

Or. it

Amendamentul 14
Andrej Plenković

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că parlamentele statelor 
membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând inter alia 
nerespectarea principiului proporționalități, 
în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 
au fost de 41 și, respectiv, 299;

3. salută faptul că parlamentele statelor 
membre manifestă un interes din ce în ce 
mai mare în legătură cu aplicarea acestor 
principii de către instituțiile Uniunii; acest 
interes este ilustrat de faptul că, în 2011, 
Parlamentul European a primit 77 de avize 
motivate pretinzând că un act legislativ nu 
este conform principiului subsidiarității și 
523 de alte contribuții criticând inter alia 
nerespectarea principiului proporționalități, 
în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 
au fost de 41 și, respectiv, 299;
Parlamentul European își exprimă 
dorința de a continua și de a consolida 
toate formele de cooperare și dialog 
interparlamentar cu parlamentele 
naționale;

Or. hr

Amendamentul 15
Evelyn Regner
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază cu tărie importanța 
controlului parlamentar, atât din partea 
Parlamentului European, cât și a 
parlamentelor naționale; recomandă ca 
parlamentelor naționale să le fie acordată 
asistență substanțială pentru a le permite 
să își realizeze sarcinile în materie de 
control; sugerează ca parlamentelor 
naționale să le fie oferite orientări pentru 
a le sprijini în realizarea evaluării 
conformității cu principiul subsidiarității;

Or. de

Amendamentul 16
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. relevă faptul că principiul 
subsidiarității constituie un reper politic 
în ceea ce privește exercitarea 
competențelor la nivelul Uniunii; regretă 
faptul că, astfel, nu există nicio 
posibilitate ca sistemul să fie pus în 
executare de o instanță din cadrul 
sistemului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. relevă faptul că principiul subsidiarității
constituie un reper politic în ceea ce 
privește exercitarea competențelor la 
nivelul Uniunii; regretă faptul că, astfel, 
nu există nicio posibilitate ca sistemul să 
fie pus în executare de o instanță din 
cadrul sistemului;

4. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 263 din TFUE, Curtea de 
Justiție are competența de a controla 
legalitatea actelor legislative, în ceea ce 
privește conformitatea cu principiul 
subsidiarității.

Or. pt

Amendamentul 18
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. relevă faptul că principiul subsidiarității 
constituie un reper politic în ceea ce 
privește exercitarea competențelor la 
nivelul Uniunii; regretă faptul că, astfel, 
nu există nicio posibilitate ca sistemul să 
fie pus în executare de o instanță din 
cadrul sistemului;

4. relevă faptul că principiul subsidiarității 
constituie un reper politic în ceea ce 
privește exercitarea competențelor la 
nivelul Uniunii;

Or. it

Amendamentul 19
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. relevă faptul că, pe de altă parte, în 
virtutea tratatelor, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene este competentă în 
temeiul încălcării tratatelor sau a oricărei 
norme juridice referitoare la aplicarea 

5. relevă faptul că, pe de altă parte, în 
virtutea tratatelor, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene este competentă în 
temeiul acțiunilor introduse privind 
încălcarea tratatelor sau a oricărei norme 



PE519.763v01-00 12/24 AM\1004530RO.doc

RO

acestora și că, conform Tratatului privind 
Uniunea Europeană, principiile 
subsidiarității și proporționalității se 
numără printre aceste norme; remarcă 
faptul că revizuirea judiciară a valabilității 
actelor Uniunii se extinde, prin urmare, la 
conformitatea cu aceste principii;

juridice referitoare la aplicarea acestora și 
că, conform Tratatului privind Uniunea 
Europeană, principiile subsidiarității și 
proporționalității se numără printre aceste 
norme; remarcă faptul că revizuirea 
judiciară a valabilității actelor Uniunii se 
extinde, prin urmare, la conformitatea cu 
aceste principii;

Or. pt

Amendamentul 20
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. relevă, de asemenea, faptul că, atunci 
când se procedează la verificarea acestei 
conformități în cazul situațiilor 
economice complexe, Curtea de Justiție 
își limitează analiza motivelor invocate 
pentru motivarea acțiunii la cele stabilite 
în considerente și în expunerea de motive 
a actului în cauză, considerând că 
legalitatea unei măsuri adoptate în acest 
context poate avea de suferit numai dacă 
măsura este evident necorespunzătoare în 
raport cu obiectivul urmărit de instituțiile 
competente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Paulo Rangel

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. relevă, de asemenea, faptul că, atunci 6. subliniază că Curtea de Justiție, în 
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când se procedează la verificarea acestei 
conformități în cazul situațiilor 
economice complexe, Curtea de Justiție își 
limitează analiza motivelor invocate
pentru motivarea acțiunii la cele stabilite 
în considerente și în expunerea de motive 
a actului în cauză, considerând că
legalitatea unei măsuri adoptate în acest 
context poate avea de suferit numai dacă 
măsura este evident necorespunzătoare în 
raport cu obiectivul urmărit de instituțiile 
competente;

hotărârea sa din 12 mai 2011 în cauza C-
176/09 Luxemburg/Parlamentul 
European și Consiliul, precizează că 
principiul proporționalității „impune ca 
mijloacele puse în aplicare printr-o 
dispoziție de drept al Uniunii să fie apte să 
realizeze obiectivele legitime urmărite de 
reglementarea în cauză și să nu 
depășească ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestora” și că „în domeniile în 
care legislația Uniunii Europene are o 
competență legislativă cuprinzătoare”,
legalitatea unei măsuri adoptate în acest 
context poate avea de suferit numai dacă 
măsura este evident necorespunzătoare în 
raport cu obiectivul urmărit de instituțiile 
competente, deși legislatorul european 
trebuie „să își bazeze, totuși, alegerea pe 
criterii obiective” și, la evaluarea 
sarcinilor asociate cu diferite măsuri 
posibile, „să examineze dacă obiectivele 
urmărite de măsura reținută sunt de 
natură să justifice consecințe economice 
negative chiar considerabile, pentru 
anumiți operatori”;

Or. pt

Amendamentul 22
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că principiul subsidiarității, 
astfel cum este formulat în tratate, 
permite acțiuni ale Uniunii numai „în 
măsura în care obiectivele acțiunii 
preconizate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de statele membre”, ceea ce 
înseamnă că verificarea subsidiarității 
implică, într-o anumită măsură, și o 
verificare a proporționalității, punând în 
evidență complementaritatea funcțională 

eliminat
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a celor două principii;

Or. en

Amendamentul 23
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că principiul subsidiarității, 
astfel cum este formulat în tratate, permite 
acțiuni ale Uniunii numai „în măsura în 
care obiectivele acțiunii preconizate nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre”, ceea ce înseamnă că verificarea 
subsidiarității implică, într-o anumită 
măsură, și o verificare a proporționalității, 
punând în evidență complementaritatea 
funcțională a celor două principii;

7. observă că principiul subsidiarității, 
astfel cum este formulat în tratate, permite 
acțiuni ale Uniunii în domenii care nu 
intră în sfera competenței sale exclusive 
decât „în măsura în care obiectivele 
acțiunii preconizate nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre”, fie la 
nivel central, fie la nivel regional și local, 
însă pot mai curând, având în vedere 
amploarea sau efectele măsurii propuse, 
să fie atinse mai bine la nivelul Uniunii,
ceea ce înseamnă că verificarea
subsidiarității implică, într-o anumită 
măsură, și o verificare a proporționalității, 
punând în evidență complementaritatea 
funcțională a celor două principii; este de 
părere că subsidiaritatea, ca obiectiv legal 
principal asociat cu conceptul de nivel 
optim de acțiune, poate conduce atât la 
extinderea activităților Uniunii în cadrul 
competențelor sale, atunci când 
circumstanțele impun astfel, și, în caz 
contrar, la restricționarea sau limitarea 
acțiunii în cauză atunci când nu mai este 
justificată;

Or. pt

Amendamentul 24
Carlo Casini
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că principiul subsidiarității, 
astfel cum este formulat în tratate, permite 
acțiuni ale Uniunii numai „în măsura în 
care obiectivele acțiunii preconizate nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre”, ceea ce înseamnă că verificarea 
subsidiarității implică, într-o anumită 
măsură, și o verificare a proporționalității, 
punând în evidență complementaritatea 
funcțională a celor două principii;

7. observă că principiul subsidiarității, 
astfel cum este formulat în tratate, permite 
acțiuni ale Uniunii numai „în măsura în 
care obiectivele acțiunii preconizate nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre”, în timp ce, conform principiului
proporționalității, conținutul și forma 
acțiunii Uniunii nu trebuie să depășească 
ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
obiectivelor tratatelor; reamintește că 
subsidiaritatea și proporționalitatea sunt 
principii strict legate între ele, însă 
distincte: în timp ce primul privește 
oportunitatea acțiunii Uniunii în 
sectoarele care nu țin de competența 
exclusivă a UE, al doilea privește 
proporționalitatea dintre mijloacele și 
scopurile prevăzute de organul legislativ 
și reprezintă o normă generală care 
guvernează exercitarea competențelor 
Uniunii; reamintește totuși că examinarea
proporționalității unui proiect de act 
legislativ trebuie să urmeze în mod logic 
după examinarea subsidiarității, însă 
verificarea subsidiarității nu ar fi destul 
de eficace în lipsa verificării 
proporționalității;

Or. it

Amendamentul 25
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că Comisia nu a primit în 
2011 decât un număr mic de întrebări din
partea parlamentarilor (32 dintr-un total de 

8. observă faptul că Comisia nu a primit în 
2011 decât un număr mic de întrebări din 
partea parlamentarilor (32 dintr-un total de 
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peste 12.000) referitoare la conformitatea 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității și încurajează deputații 
să utilizeze în mai mare măsură acest 
instrument de control parlamentar;

peste 12 000) referitoare la conformitatea 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 26
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că Comisia nu a primit în 
2011 decât un număr mic de întrebări din 
partea parlamentarilor (32 dintr-un total de 
peste 12.000) referitoare la conformitatea 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității și încurajează deputații 
să utilizeze în mai mare măsură acest 
instrument de control parlamentar;

8. constată faptul că Comisia nu a primit în 
2011 decât un număr mic de întrebări din 
partea parlamentarilor (32 dintr-un total de 
peste 12.000) referitoare la conformitatea 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. pt

Amendamentul 27
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că Comisia nu a primit în 
2011 decât un număr mic de întrebări din 
partea parlamentarilor (32 dintr-un total de 
peste 12.000) referitoare la conformitatea 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității și încurajează deputații 
să utilizeze în mai mare măsură acest 
instrument de control parlamentar;

8. având în vedere că Comisia nu a primit 
în 2011 decât un număr mic de întrebări 
din partea parlamentarilor (32 dintr-un total 
de peste 12.000) referitoare la 
conformitatea cu principiile subsidiarității 
și proporționalității, ia act de faptul că un 
număr puțin relevant de parlamente 
naționale au utilizat acest instrument de 
control parlamentar;
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Or. it

Amendamentul 28
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
avize motivate pentru a se declanșa
mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

9. constată, însă, că niciuna dintre 
propunerile Comisiei nu a primit un număr 
suficient de avize motivate pentru a se 
declanșa mecanismul de control al 
subsidiarității în conformitate cu 
protocolul;

[Mutat la punctul 3a (nou)]

Or. en

Amendamentul 29
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
avize motivate pentru a se declanșa 

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că, pe durata acestei perioade de 
raportare, niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
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mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

avize motivate pentru a se declanșa 
mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

Or. de

Amendamentul 30
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
avize motivate pentru a se declanșa 
mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; constată, totuși, că aceste 64 de 
avize motivate reprezintă doar 10 % dintre 
cele 622 de avize prezentate Comisiei de 
către parlamentele naționale în 2011 în 
termenele dialogului politic în cauză; de 
asemenea, atrage însă atenția asupra 
faptului că niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
avize motivate pentru a se declanșa 
mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

Or. pt

Amendamentul 31
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a 
primit 64 de avize motivate în sensul 
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Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că niciuna dintre propunerile 
Comisiei nu a primit un număr suficient de 
avize motivate pentru a se declanșa 
mecanismul de control al subsidiarității în 
conformitate cu protocolul;

Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu 
anul 2010; atrage însă atenția asupra 
faptului că, în 2011, niciuna dintre 
propunerile de act legislativ nu a primit un 
număr suficient de avize motivate pentru a 
se declanșa mecanismul de control al 
subsidiarității în conformitate cu 
protocolul; în schimb, constată că la 
22 mai 2012, propunerea Comisiei 
(propunere de regulament al Consiliului 
privind exercitarea dreptului de a 
desfășura acțiuni colective în cadrul 
libertății de stabilire și a libertății de a 
presta servicii, așa-numita propunere de 
regulament „Monti II”) a primit pentru 
prima dată un „cartonaș galben”; 
subliniază că Comisia a retras propunerea 
de regulament, nu pentru că a considerat 
că principiul subsidiarității a fost încălcat, 
ci pentru că a constatat că propunerea ar 
fi primit cu greu în interiorul 
Parlamentului European și al Consiliului 
sprijinul politic necesar pentru adoptarea 
sa;

Or. it

Amendamentul 32
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 9 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră 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; salută 
faptul că procedura adaptează acest 
instrument la sistemul de discuții și de 
dialog în spiritual cooperării la mai multe 
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niveluri în cadrul ierarhiei instituționale 
europene.

Or. it

Amendamentul 33
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată cu îngrijorare că aceleași 
avize motivate din partea parlamentelor 
naționale evidențiază faptul că, într-o 
serie de propuneri legislative ale Comisiei, 
justificarea privind subsidiaritatea este 
insuficientă sau inexistentă;

Or. pt

Amendamentul 34
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recomandă investigarea motivelor 
pentru care sunt prezentate atât de puține 
avize motivate de către parlamentele 
naționale și să se stabilească dacă acest 
lucru este determinat de faptul că 
principiul subsidiarității este respectat de 
toate părțile sau de faptul că parlamentele 
naționale nu pot aplica acest principiu din 
cauza lipsei de resurse sau a apropierii 
termenelor-limită prevăzute; consideră că 
o analiză a Comisiei Europene este 
dezirabilă;

Or. de
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Amendamentul 35
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază necesitatea ca instituțiile 
europene să facă posibil ca parlamentele 
naționale să analizeze propunerile 
legislative garantând că Comisia 
furnizează argumente detaliate și 
cuprinzătoare pentru deciziile sale 
legislative privind subsidiaritatea și 
proporționalitatea în conformitate cu 
articolul 5 din Protocolul nr. 2 la Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene; 

Or. pt

Amendamentul 36
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. constată apoi, în această privință, că 
perioada de timp actuală pentru 
realizarea verificărilor subsidiarității și 
proporționalității de către parlamentele 
naționale a fost considerată adesea ca 
fiind insuficientă;

Or. pt

Amendamentul 37
Paulo Rangel
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Proiect de aviz
Punctul 9 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. subliniază că instituțiile europene sunt 
responsabile cu garantarea faptului că 
legislația este clară, ușor de înțeles și nu 
implică nicio sarcină administrativă 
inutilă pentru cetățeni și întreprinderi;

Or. pt

Amendamentul 38
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu 
privire la intervenția instituțiilor Uniunii 
Europene în prea multe chestiuni interne.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 39
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu 
privire la intervenția instituțiilor Uniunii
Europene în prea multe chestiuni interne.

10. relevă faptul că, în state membre, se 
manifestă o îngrijorare cu privire la
caracterul intruziv al dreptului european 
în probleme care, având în vedere 
proporția lor, ar trebui lăsate mai bine la 
decizia statelor membre; salută, prin 
urmare, declarația președintelui Barroso 
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privind starea Uniunii potrivit căreia UE 
trebuie să fie „mare, pentru aspectele 
majore și mai mică, pentru aspectele mai 
nesemnificative”.

Or. en

Amendamentul 40
Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu privire 
la intervenția instituțiilor Uniunii Europene 
în prea multe chestiuni interne.

10. relevă faptul că, în numeroase state 
membre cum sunt Regatul Unit și Țările de 
Jos, se manifestă o îngrijorare crescândă cu 
privire la intervenția instituțiilor Uniunii 
Europene în prea multe chestiuni interne.

Or. fi

Amendamentul 41
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu privire 
la intervenția instituțiilor Uniunii Europene 
în prea multe chestiuni interne.

10. relevă faptul că, în unele state membre 
cum sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu privire 
la intervenția instituțiilor Uniunii Europene 
în prea multe chestiuni interne.

Or. de

Amendamentul 42
Andrej Plenković

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu 
privire la intervenția instituțiilor Uniunii 
Europene în prea multe chestiuni interne.

10. relevă faptul că, în anumite state 
membre (cum sunt Regatul Unit și Țările 
de Jos), există părți politice care își 
exprimă preocuparea cu privire la faptul 
că instituțiile Uniunii Europene intervin în 
prea multe chestiuni interne. În această 
privință, este necesară o strategie privind 
comunicațiile a UE pentru a informa 
cetățenii cu privire la rolul și 
competențele UE. 

Or. hr

Amendamentul 43
Carlo Casini

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă faptul că, în state membre cum 
sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se 
manifestă o îngrijorare crescândă cu 
privire la intervenția instituțiilor Uniunii 
Europene în prea multe chestiuni interne.

10. consideră că, în cadrul unei creșteri a 
legitimității democratice, mecanismul de 
alertă precoce trebuie să fie supus unui 
proces de reflecție atent.

Or. it


