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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, din momentul transmiterii acestui raport, Parlamentul, 
Consiliul, Comisia și statele membre au ajuns la un acord cu privire la eliberarea de 
documente explicative care stabilesc relația dintre componentele unei directive și părțile 
corespunzătoare ale instrumentelor naționale de transpunere  („tabele de corespondență”); 
constată că cele trei instituții și statele membre au convenit privind introducerea în 
directive a unui considerent care stabilește că statul membru în cauză ar trebui să depună 
un tabel de corespondență dacă, într-un anumit caz , acest lucru este necesar și 
proporționat;

2. reamintește faptul că,  de peste 10 ani, Parlamentul și Comisia au încercat în zadar să 
includă în directive dispoziții obligatorii privind tabelele de corespondență, de multe ori 
respinse de Consiliu, și salută acordul încheiat;

3. subliniază faptul că tabelele de corespondență reprezintă un instrument valoros care 
permite Comisiei și Parlamentului European să supravegheze transpunerea corectă a 
directivelor de către statele membre, întrucât relația dintre o directivă și dispozițiile 
naționale corespunzătoare este, de multe ori, foarte complicată și, uneori, imposibil de 
urmărit;

4. subliniază importanța transparenței procedurilor privind încălcarea dreptului UE, având în 
vedere, nu în ultimul rând, posibilitatea Parlamentului de a monitoriza aplicarea legislației 
Uniunii; reamintește în acest sens că în Acordul-cadru revizuit privind relațiile cu 
Parlamentul, Comisia se angajează să pună „la dispoziția Parlamentului informații 
rezumative cu privire la toate procedurile de încălcare a dreptului Uniunii încă din faza 
scrisorii oficiale de punere în întârziere, inclusiv, dacă Parlamentul solicită acest lucru, 
(...) cu privire la problemele la care se referă procedura privind încălcarea dreptului” și 
se așteaptă ca această clauză să fie aplicată cu bună-credință în practică;

5. reamintește faptul că nerespectarea unui termen limită privind transpunerea unei directive 
reprezintă o încălcare a tratatelor, ca orice altă nerespectare a dispozițiilor de fond și, prin 
urmare, trebuie văzută și tratată în consecință; salută, în acest sens, posibilitatea creată 
prin Tratatul de la Lisabona privind plata unei sume forfetare sau aplicarea unei sancțiuni 
în astfel de cazuri pentru statul membru în cauză, împreună cu hotărârea privind 
încălcarea dreptului Uniunii;

6. salută utilizarea de către Comisie a unui număr mare de instrumente în vederea facilitării 
procesului de transpunere (liste de verificare a transpunerii, manuale sau buletine 
informative ) și încurajează Comisia să urmărească și mai îndeaproape transpunerea 
directivelor înaintea termenului de transpunere, în special în ceea ce privește statele 
membre  mai puțin  „disciplinate”, pentru a face posibilă intervenția rapidă;

7. atrage atenția asupra aplicabilității directe a dispozițiilor directivelor în cazul în care 
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acestea sunt suficient de precise și necondiționate („efect direct”), propune Comisiei să 
facă referire la astfel de dispoziții în justificarea sa pentru o directivă și este de părere că 
cei care profesează în domeniul juridic ar trebui sensibilizați mai mult cu privire la aceste 
dispoziții;

8. invită Comisia să evalueze în fiecare caz în parte, dacă, având în vedere numărul imens de 
cazuri de omisiune a notificării (470 nefinalizate în 2010), alegerea unui regulament în 
locul unei directive este mai adecvată; constată că acest lucru ar putea soluționa, în același 
timp, problema statelor membre care depășesc  standardele impuse de o directivă, ceea ce 
conduce la un efect protecționist (practica „supralegiferării”);


