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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. sugerează să li se reamintească instituțiilor implicate în legislație, într-o formă adecvată, 
orientările pentru examinarea acestor principii, incluse în Protocolul nr. 30 la Tratatul de 
la Amsterdam privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în vederea 
asigurării aplicării corespunzătoare a acestora;

2. reamintește faptul că, în conformitate cu principiul subsidiarității, Uniunea acționează 
numai dacă și în măsura în care este posibilă o mai bună realizare la nivelul Uniunii a 
obiectivelor unei măsuri planificate; consideră că principiul menționat anterior, în calitate 
de concept dinamic, trebuie mai degrabă să poată justifica, de asemenea, o extindere a 
activității Uniunii în cadrul competențelor sale;

3. aduce în discuție faptul că ar trebui să se facă distincția între evaluarea impactului și 
principiul subsidiarității, deoarece este vorba despre concepte diferite, cu problematici 
diferite, evaluarea impactului poate furniza „material“ pentru examinarea subsidiarității;

4. consideră oportun să se examineze dacă numărul redus de avize formale și întemeiate ale 
parlamentelor naționale privind subsidiaritatea unei măsuri, 34 în 2010, poate fi explicat 
prin faptul că principiul subsidiarității este respectat unanim sau prin faptul că 
parlamentele naționale nu pot valorifica acest principiu din cauza resurselor insuficiente; 
consideră dezirabilă o analiză a Comisiei Europene;

5. constată că în perioada de raportare s-a pronunțat numai o hotărâre a Curții Europene de 
Justiție privind proporționalitatea și subsidiaritatea („Roaming“ în cazul telefoniei 
mobile) și a fost negată încălcarea acestor două principii, argumentându-se prin faptul că 
este necesară limitarea prețurilor pentru consumatori, în vederea protejării acestora, iar 
acest scop este cel mai bine să fie realizat la nivelul Uniunii;

6. pornind de la cazurile procesului legislativ analizate în raport, în care au fost enunțate 
obiecții în legătură cu principiul subsidiarității, constată că în procesul politic nu se poate 
face distincția clară între argumentele privind principiul subsidiarității și considerentele 
generale privind oportunitatea.


