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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:

A. întrucât o problemă presantă a Uniunii Europene de astăzi este faptul că cetățenii pun sub 
semnul întrebării legitimitatea acesteia;

B. întrucât toate acțiunii Uniunii trebuie să respecte principiul statului de drept;

C. întrucât articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunoaște 
dreptul la o bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor;

D. întrucât Codul Bunei Conduite Administrative, elaborat de Ombudsmanul European și 
aprobat de Parlamentul European la 6 septembrie 20011, asigură o bază adecvată pentru 
noul regulament, la fel ca și recomandările Consiliului Europei cu privire la buna 
administrare,

1. solicită Comisiei să prezinte, pe baza articolului 298 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, o propunere de regulament de stabilire a standardelor de calitate 
minimă și a garanțiilor procedurale care trebuie respectate de toate instituțiile, 
organismele, oficiile și agențiile Uniunii;

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

2. regulamentul ar trebui să stabilească garanții și să prevadă norme procedurale mai 
detaliate pentru a asigura respectarea principiilor fundamentale privind buna 
administrare, și anume legalitatea și certitudinea juridică, proporționalitatea, 
imparțialitatea și echitatea, egalitatea și așteptările legitime;

3. administrarea Uniunii Europene ar trebui să fie ghidată de principiul privind serviciul, 
care înseamnă că administrația ar trebui să acționeze în spiritul serviciului destinat 
cetățenilor, de exemplu oferind cetățenilor consilierea necesară și răspunzând la 
întrebările acestora, indicând în scris motivele pentru deciziile adoptate și oferind detalii 
privind reparațiile aflate la dispoziția tuturor persoanelor vizate;

4. normele procedurale relevante are trebui să prevadă o obligație generală, care impune 
instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor să acționeze într-un termen rezonabil;

5. normele procedurale trebuie să garanteze, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) 
litera (a) din Carta fundamentală a drepturilor, faptul că persoana implicată va fi ascultată 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 6 septembrie 2001 referitoare la Raportul special al Ombudsmanului 

European către Parlamentul European în urma anchetei din proprie inițiativă privind existența și gradul de 
accesibilitate al publicului la un Cod de Bună Conduită Administrativă, în cadrul diferitelor instituții și 
organisme comunitare, JO C 72 E, 21.3.2002, p. 331.
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înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;

6. dreptul cetățenilor la informare ar trebui pus în aplicare printr-o normă care să oblige 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile să ofere cetățenilor informațiile de care 
aceștia au nevoie pentru a-și apăra drepturile și, în plus, care să le permită accesul la 
documente prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei1, precum și dreptul de acces la propriul dosar; 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile ar trebui să aibă obligația păstrării unui 
registru cu documentele acestora;

7. dat fiind faptul că toți cetățenii au dreptul, în temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (d) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de a se adresa într-o limbă oficială a 
Uniunii aleasă de aceștia în corespondența cu administrația Uniunii, limba folosită de 
instituții atunci când se adresează cetățenilor ar trebui să fie clară și ușor de înțeles.

                                               
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Au trecut doi ani și jumătate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
Articolul 298 privind buna administrare este singurul articol nou al tratatului cu privire la care 
Comisia nu a adoptat încă nicio măsură. Este timpul să se ia măsuri.

Încrederea în administrație ar putea fi sporită în mod considerabil prin elaborarea unui cod 
administrativ care să se aplice tuturor instituțiilor UE și care să stabilească principiile și 
practicile unei bune administrații. Articolul 298 din Tratatul de la Lisabona prevede 
elaborarea unei astfel de reglementări, indicând faptul că „în îndeplinirea misiunilor lor, 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană 
transparentă, eficientă și independentă. În scopul respectării Statutului și a regimului adoptate 
în temeiul articolului 336, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc dispozițiile necesare.”

Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene definește dreptul 
cetățenilor la o bună administrare. Potrivit acestui articol, orice persoană are dreptul de a 
beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen 
rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. De asemenea, 
articolul stabilește drepturile cetățenilor de a fi ascultați, de a avea acces la dosarul propriu, de 
a primi reparații pentru prejudicii și de a contacta instituțiile în una dintre limbile tratatelor, 
precum și obligația administrației de a-și motiva deciziile.

Această listă de drepturi, împreună cu orientările existente privind buna administrare, 
formează baza pe care prezenta propunere urmează să fie transformată în regulament. Un bun 
exemplu de astfel de orientări este Codul European al Bunei Conduite Administrative, care a 
fost elaborat de Ombudsmanul European și aprobat de Parlamentul European, în anul 2001. 
Recomandările Consiliului Europei cu privire la buna administrare ar putea fi de asemenea 
folosite ca sursă pentru regulament.

Regulamentul administrativ ar trebui să se aplice tuturor instituțiilor, organismelor și 
agențiilor UE. Totuși, acesta nu se poate aplica statelor membre atunci când acestea pun în 
aplicare decizii adoptate de UE.

Legitimitatea depinde de încrederea pe care o au cetățenii în capacitatea lor de a influența 
politicile UE prin procese decizionale democratice, precum și de încrederea creată în echitatea 
și independența administrației UE.

Stabilirea unui regulament pentru procedurile administrative oferă un sentiment de securitate, 
atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționarii Uniunii, în cazul cărora regulamentul le va 
asigura sprijin în derularea atribuțiilor lor. Un act legislativ privind buna administrare va 
acționa ca fundament și pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în momentul tratării 
cauzelor legate de administrația Uniunii.

În prezent, există diferite orientări sectoriale care se aplică procedurii administrative. Acestea 
există în domenii precum politica privind concurența, politica regională și politica privind 
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consumatorii. Problema legată de aceste norme este că ele există în multe domenii diferite ale 
legislației UE și nu există o legislație integrată pe această temă.

Deschiderea este o parte esențială a unei administrații bune. De asemenea, este cel mai 
important factor care creează sentimentul de încredere. Normele privind accesul la documente 
[Regulamentul (CE) nr. 1049/2001] sunt deschise de mulți ani procesului de revizuire derulat 
de Parlamentul European și Consiliul European. Este clar că viitorul act legislativ privind 
administrarea trebuie să respecte dispozițiile acestui regulament. Cu toate acestea, actul 
legislativ ar trebui să depășească limitele regulamentului în anumite aspecte. De exemplu, 
cerința înregistrării documentației, care nu este inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, 
ar trebui să facă parte din actul legislativ privind administrarea.

Codul European al Bunei Conduite Administrative, elaborat de Ombudsmanul European, 
exprimă sentimentul că administrația instituțiilor UE ar trebui să respecte anumite principii 
privind serviciul. Potrivit codului, este de datoria funcționarilor să depună toate eforturile 
pentru a-i ajuta pe cetățeni în interacțiunile lor cu instituțiile. Acest lucru impune ca 
întrebările cetățenilor să primească răspuns, ca cetățenii să fie ghidați către organismul 
relevant și tratați cu respect.

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă cetățenii în relație cu administrația
UE este limba. Deși tratatul prevede că cetățenii pot interacționa cu instituțiile în oricare 
dintre limbile oficiale ale UE, acest lucru nu înseamnă, în mod obligatoriu, că limba este 
înțeleasă. Subtilitățile limbajului juridic și oficial devin și mai greu de înțeles atunci când sunt 
traduse în altă limbă. Funcționarii din instituțiile UE ar trebui să fie instruiți cu privire la 
folosirea unei limbi într-un mod care să fie înțeles.


