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Amendamentul 1
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă preocuparea cu privire la 
creșterea constantă a numărului de cazuri 
de constatare a neîndeplinirii obligației de 
transpunere la timp, având în vedere că 
până la sfârșitul anului 2011 se 
deschiseseră 763 de cazuri de transpunere 
cu întârziere, ceea ce reprezintă o creștere 
de 60% față de numărul din anul precedent;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
creșterea constantă a numărului de 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor din cauza transpunerii tardive
de către statele membre, având în vedere 
că la sfârșitul anului 2011 erau în curs 763 
de cazuri de transpunere tardivă, ceea ce 
reprezintă o creștere de 60 % față de 
numărul din anul precedent;

Or. en

Amendamentul 2
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că, în ultima parte a anului 
2011, Comisia a sesizat pentru prima oară 
Curtea cu un caz de neîndeplinire a 
obligațiilor din cauza transpunerii tardive, 
solicitând sancțiuni financiare în temeiul 
articolului 260 alineatul (3)din TFUE;

Or. en

Amendamentul 3
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută punerea în aplicare a platformei
pilot a UE ca modalitate de soluționare a 
problemelor existente, care să permită 
soluționarea în timp util a potențialelor 
cazuri de neîndepliniri ale obligației;
invită Comisia să continue să dezvolte și 
să îmbunătățească funcționarea acesteia;

4. consideră că punerea în aplicare a 
platformei-pilot a EU trebuie consolidată 
în ceea ce privește transparența în relația 
cu reclamanții; solicită acordarea 
accesului la baza de date în care se 
găsesc toate plângerile, pentru ca 
Parlamentul să își poată îndeplini 
funcția de control asupra exercitării de 
către Comisie a rolului de gardian al 
tratatelor;

Or. en

Amendamentul 4
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că petiția constituie 
instrumentul adecvat pe care îl pot utiliza
cetățenii, organizațiile societății civile și 
întreprinderile pentru a informa cu privire
la nerespectarea legislației UE de către 
autoritățile statelor membre la diferite 
niveluri; invită Comisia să mențină
transparența procedurilor în curs de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
informând cetățenii în timp util și în mod 
adecvat în legătură cu măsurile adoptate ca 
răspuns la solicitarea acestora;

6. subliniază faptul că cetățenii, 
organizațiile societății civile și 
întreprinderile pot înainta plângeri 
Comisiei în ceea ce privește nerespectarea 
legislației UE de către autoritățile statelor 
membre la diferite niveluri; invită Comisia 
să garanteze transparența procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
aflate în curs de desfășurare, informând 
cetățenii în timp util și în mod adecvat în 
legătură cu măsurile adoptate ca răspuns la 
solicitarea acestora;

Or. en


