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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:

O mai bună legiferare

1. apreciază practica continuă a Comisiei de a analiza aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității de către instituțiile Uniunii și parlamentele naționale, pornind de la 
cazuri-cheie, individuale, fapt care permite o îmbunătățire a clarității raportului privind o 
mai bună legiferare;

2. atrage atenția asupra rolului consolidat al parlamentelor prin Tratatul de la Lisabona în 
ceea ce privește examinarea propunerilor legislative din perspectiva principiilor 
subsidiarității și proporționalității și, recunoscând problemele tehnice care pot apărea, 
încurajează parlamentele naționale să facă uz într-o mare măsură de noile lor drepturi, 
folosind Conferința organelor specializate în afaceri comunitare ale parlamentelor 
(COSAC) ca platformă pentru schimburile de bune practici;

3. subliniază, în acest context, faptul că parlamentele naționale, atunci când emit un aviz, 
trebuie să facă diferența, pe cât posibil, între aspectele care privesc subsidiaritatea și cele 
care se referă la proporționalitate;

4. cere o îmbunătățire a bazei de date EUR-lex, astfel încât aceasta să fie mai transparentă și 
mai ușor accesibilă pentru parlamentele naționale;

Reglementare inteligentă

5. propune o examinarea a modului în care ar putea fi găsit  și formalizat un set de moduri de 
înțelegere comune între instituțiile Uniunii și statele membre referitoare la aplicarea 
standardelor de „reglementare inteligentă”;

6. subliniază că estimările cu privire la ponderea birocratică a sarcinilor administrative și a 
celor de reglementare ar trebui exprimate mai degrabă în cifre nete decât în cifre brute;

7. atrage atenția că obiectivele specifice de reducere a obligațiilor administrative și de 
reglementare nu ar trebui stabilite numai pentru perioada până în 2012, ci ar trebui deja 
fixate și pentru perioada următoare;

8. apreciază activitatea desfășurată până acum  de către Comitetul de evaluare a impactului 
în examinarea calității evaluărilor de impact făcute de Comisie; subliniază, însă, că 
această examinarea trebuie făcută total independent de Comisie, fie prin externalizarea 
acestei atribuții către un organism extern, fie prin organizarea corespunzătoare a 
comitetului respectiv; consideră că acest fapt nu aduce atingere dreptului de inițiativă al 
Comisie și nici propriilor sale prerogative, ci dimpotrivă, ar conduce la creșterea 
credibilității evaluărilor;

9. subliniază că, datorită constrângerilor de timp ale procedurii parlamentare, nu se pot face 
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întotdeauna evaluări de impact referitoare la „amendamentele de substanță” la propunerile 
Comisiei”, depuse la nivel de comisie parlamentară;  reamintește, cu toate acestea, că 
Parlamentul și Comisia au fost de acord în principiu să efectueze o evaluare de impact 
suplimentară ori de câte ori introduc în procesul legislativ elemente noi, care țin de fondul 
legislativ sau economic al actului respectiv; solicită, așadar, o mai bună utilizare a 
evaluărilor „ex-ante”;

10. subliniază că inițiativa cetățenilor, introdusă prin Tratatul de la Lisabona, trebuie privită 
de către Comisie drept un element al democrației participative și nu un „produs secundar” 
al tratatului, fiind mai degrabă o componentă a conceptului de reglementare inteligentă din 
acesta, deoarece deschide noi posibilități de legiferare;

11. este de opinie că transpunerea directivelor UE în legislația statelor membre trebuie nu 
numai făcută, pe cât posibil, cu respectarea termenului, dar și sincronizată, astfel încât să 
se evite o serie de efecte cum ar fi distorsionarea concurenței între principalii actori 
economici, „supra-legiferarea” etc.;


