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Amendamentul 1
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât Tratatul de la Lisabona oferă 
cetăţenilor Uniunii Europene posibilitatea 
de a iniţia o procedură legislativă;

(B) întrucât Tratatul de la Lisabona, prin 
instituirea iniţiativei cetăţenilor europeni
oferă cetăţenilor Uniunii Europene 
posibilitatea de a solicita o procedură 
legislativă;

Or. de

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât Tratatul de la Lisabona oferă 
cetăţenilor Uniunii Europene posibilitatea 
de a iniţia o procedură legislativă;

(B) întrucât Tratatul de la Lisabona oferă 
cetăţenilor Uniunii Europene posibilitatea 
de a iniţia o procedură legislativă;

Or. de

Amendamentul 3
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ba) întrucât la 31 martie 2010 Comisia a 
prezentat o propunere de regulament 
privind stabilirea procedurilor şi 
condiţiilor pentru o asemenea iniţiativă a 
cetăţenilor;
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Or. de

Amendamentul 4
Marietta Giannakou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să depună toate 
eforturile, astfel încât Parlamentul şi 
Consiliul să beneficieze de un tratament 
egal în cadrul legiferării, în special în ceea 
ce priveşte informarea simultană a ambelor 
instituţii cu privire la toate evenimentele şi 
evoluţiile care influenţează procesul 
legislativ;

1. solicită Comisiei să depună toate 
eforturile, astfel încât Parlamentul şi 
Consiliul să beneficieze de un tratament 
egal în cadrul legiferării, în special în ceea 
ce priveşte informarea simultană şi deplină 
a ambelor instituţii cu privire la toate 
evenimentele şi evoluţiile care influenţează 
procesul legislativ;

Or. el

Amendamentul 5
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să depună toate 
eforturile, astfel încât Parlamentul şi 
Consiliul să beneficieze de un tratament 
egal în cadrul legiferării, în special în ceea 
ce priveşte informarea simultană a ambelor 
instituţii cu privire la toate evenimentele şi 
evoluţiile care influenţează procesul 
legislativ;

1. solicită Comisiei, în temeiul acordului 
politic aflat la baza Rezoluţiei din 9 
februarie 2010 privind un acord cadru 
între Parlamentul European şi Comisie,
să depună toate eforturile, astfel încât 
Parlamentul şi Consiliul să beneficieze de 
un tratament egal în cadrul legiferării, 
aplicând, astfel, principiul egalităţii de 
tratament dintre Parlament şi Consiliu 
stabilit în Tratatul de la Lisabona, în 
special în ceea ce priveşte informarea 
simultană a ambelor instituţii cu privire la 
toate evenimentele şi evoluţiile care 
influenţează procesul legislativ şi 
asigurând acestora accesul egal la 
reuniuni şi la propuneri sau alte 
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informaţii;

Or. pt

Amendamentul 6
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să stabilească de 
urgenţă, în cooperare cu Parlamentul, căile 
de atac şi măsurile organizatorice necesare, 
astfel încât cetăţenii Uniunii Europene să 
îşi poată exercita dreptul ce le-a fost 
acordat, şi anume acela de a iniţia o 
procedură legislativă;

2. solicită Comisiei să stabilească de 
urgenţă, în strânsă cooperare cu 
Parlamentul, căile de atac şi măsurile 
organizatorice necesare, astfel încât 
cetăţenii Uniunii Europene să îşi poată 
exercita dreptul ce le-a fost acordat prin 
dispoziţiile articolului 11 din Tratatul de 
la Lisabona, şi anume acela de a iniţia o 
procedură legislativă;

Or. pt

Amendamentul 7
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să stabilească de 
urgenţă, în cooperare cu Parlamentul, 
căile de atac şi măsurile organizatorice 
necesare, astfel încât cetăţenii Uniunii 
Europene să îşi poată exercita dreptul ce 
le-a fost acordat, şi anume acela de a 
iniţia o procedură legislativă;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 8
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să îşi asume 
angajamentul cu privire la termenele în 
care va răspunde cerinţelor Parlamentului, 
în temeiul articolului 225 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene;

3. solicită Comisiei să îşi asume 
angajamentul cu privire la termenele în 
care va răspunde cerinţelor Parlamentului, 
în temeiul articolului 225 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene; În 
acest sens, se referă în mod special la 
angajamentul, luat în acordul cadru, de a 
elabora un raport cu privire la urmărirea 
tuturor solicitărilor de iniţiative legislative 
pe o perioadă de trei luni după adoptarea 
unui raport de iniţiativă legislativă şi a 
prezenta o propunere de act legislativ în 
cel mult un an;

Or. pt

Amendamentul 9
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că orice comunicare 
din partea unuia sau mai multor 
parlamente naţionale referitoare la 
probleme legate de principiul 
subsidiarităţii trebuie abordată cu 
seriozitate şi solicită, în acest sens, ca în 
aceste cazuri să se iniţieze un dialog între 
comisia competentă din Parlamentul 
European şi parlamentul(ele) naţional(e);

Or. da
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Amendamentul 10
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că nu ar trebui să 
existe restricţii concrete de nici un fel cu 
privire la tipurile de propuneri care pot fi 
prezentate de cetăţeni în cadrul iniţiativei 
cetăţenilor şi pot fi declarate admisibile de 
către instituţiile UE; 

Or. da

Amendamentul 11
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea absolută a unei 
legiferări simple, transparente şi pe 
înţelesul cetăţenilor Uniunii.

4. subliniază necesitatea absolută a unei 
legiferări simple, transparente şi pe 
înţelesul cetăţenilor Uniunii şi care este 
conformă cu principiul subsidiarităţii;

Or. da


