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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. atrage atenția asupra faptului că acordul dintre instituțiile UE privind declarațiile care 
stabilesc relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din 
instrumentele naționale de transpunere („tabele de corespondență�) a intrat în vigoare la 1 
noiembrie 2011 și, prin urmare, nu a fost posibil să se evalueze punerea sa în aplicare în 
acest raport anual.

2. se așteaptă ca Comisia să prezinte prima analiză a acestor declarații înainte de 1 
noiembrie, conform promisiunii din raportul anual;

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;

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;

5. subliniază importanța transparenței în procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, având în vedere, nu în ultimul rând, posibilitatea ca Parlamentul să 
monitorizeze aplicarea dreptului Uniunii; 

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;

7. subliniază importanța bunelor practici administrative și solicită crearea unui „Cod de 
procedură� sub forma unui regulament, al cărui temei juridic să fie articolul 298 din 
TFUE, care să stabilească diferitele aspecte ale procedurii de constatare a neîndeplinirii  
obligației.


