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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 291 din TFUE prevede că, în cazul în care implementarea actelor cu efecte juridice 
obligatorii ale UE reclamă condiţii uniforme, iar Comisiei îi sunt conferite competenţe de 
executare, controlul modului în care Comisia îşi exercită aceste competenţe de executare le 
incumbă exclusiv statelor membre. În acest scop, Parlamentul European şi Consiliul stabilesc, 
în prealabil, prin regulamente adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
normele şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre. 
Articolul 291 din TFUE stipulează clar: exercitarea competenţelor de executare ale Comisiei 
trebuie controlată exclusiv de statele membre. Aceasta nu înseamnă că, atunci când Comisia 
îşi exercită competenţele de executare într-un mod care nu corespunde intenţiei legiuitorului, 
Parlamentul este lipsit de orice posibilitate de a interveni. În fapt, Parlamentul îşi păstrează 
posibilitatea de a formula şi transmite Comisiei observaţii în orice moment al procesului de 
adoptare a dispoziţiilor de aplicare sau după finalizarea acestuia şi poate, de asemenea, 
adopta, în orice etapă, rezoluţii prin care semnalează Comisiei eventualele probleme legate de 
proiectele de dispoziţii de aplicare, chiar dacă în textul propunerii Comisiei nu există nicio 
referire explicită. Totodată, după cum reiese din jurisprudenţa CEJ1, cauza C-403/05, în cazul 
în care Comisia nu ţine seama în mod corespunzător de observaţiile şi preocupările 
Parlamentului, acesta poate intenta, în orice moment, o acţiune în anulare la Curtea de Justiţie 
a Uniunii Europene, dacă consideră că Comisia şi-a depăşit competenţele de executare. Astfel, 
prerogativele de co-legiuitor ale Parlamentului îşi păstrează întrutotul integritatea. Este însă 
de cea mai mare importanţă faptul ca Parlamentul să fie în măsură să-şi exercite pe deplin şi 
în timp util prerogativele, iar Comisia să informeze activ Parlamentul cu privire la toate 
proiectele de măsuri, proiectele modificate de măsuri şi proiectele finale de măsuri pe care 
intenţionează să le adopte în conformitate cu articolul 291 TFUE. Astfel, pe măsură ce 
proiectele de măsuri, proiectele de măsuri modificate sau proiectele finale de măsuri devin 
disponibile, Comisia trebuie să le transmită oficial Parlamentului European. Această operaţie 
trebuie să vină în completarea cerinţei privind informarea care îi incumbă Comisiei şi constă 
din furnizarea de informaţii prin intermediul registrului de comitologie. În sfârşit, în lumina 
specificităţii şi sensibilităţii politice proprii implementării actelor de adoptat în cadrul 
instrumentelor de asistenţă financiară externă, în concordanţă cu practica instituită în ceea ce 
priveşte dialogul asupra controlului democratic, Parlamentul trebuie pus în situaţia de a 
contribui la procesul de definire a conţinutului proiectelor de act de punere în aplicare de 
adoptat în conformitate cu instrumentele de asistenţă financiară externă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

                                               
1 JO C 315, 22.12.2007, p. 8.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comisia trebuie să transmită oficial 
Parlamentului European proiectele de 
măsuri, versiunile modificate ale acestora 
şi proiectele finale de măsuri de îndată ce 
ele devin disponibile, după primirea 
avizului comisiei competente.

Justificare

Este fundamental ca Comisia să informeze activ Parlamentul cu privire la toate proiectele de 
măsuri, proiectele modificate de măsuri şi proiectele finale de măsuri pe care intenţionează 
să le adopte în conformitate cu articolul 291 TFUE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Comisia trebuie să consulte 
Parlamentul European cu privire la actele 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu instrumentele de 
asistenţă financiară externă, în cursul 
procesului de prezentare a acestora sau a 
oricăror versiuni modificate ale lor.

Justificare

În lumina specificităţii şi sensibilităţii politice proprii implementării actelor de adoptat în 
conformitate cu instrumentele de asistenţă financiară externă, în concordanţă cu practica 
instituită în ceea ce priveşte dialogul asupra controlului democratic, Comisia trebuie să 
consulte Parlamentul în cursul procesului care conduce la prezentarea proiectelor de act de 
punere în aplicare de adoptat în conformitate cu instrumentele de asistenţă financiară 
externă.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia trebuie să transmită oficial 
Parlamentului European proiectele de 
măsuri, versiunile modificate ale acestora 
şi proiectele finale de măsuri de îndată ce 
ele devin disponibile, după primirea 
avizului comisiei competente.

Justificare

Pentru a evita orice ambiguitate, trebuie reafirmat că Parlamentul şi Consiliul, în calitate de 
co-legiuitori, fiecare în limitele propriilor competenţe, îşi păstrează permanent posibilitatea 
de a transmite Comisiei observaţii, dacă consideră necesar, în orice moment al procesului 
care conduce la adoptarea măsurilor de punere în aplicare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Parlamentul European şi Consiliul, 
fiecare în limitele propriilor competenţe, 
pot transmite Comisiei observaţii 
referitoare la măsurile de punere în 
aplicare, în orice moment după adoptarea 
lor.
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Justificare

Pentru a evita orice ambiguitate, trebuie reafirmat că Parlamentul şi Consiliul, în calitate de 
co-legiuitori, fiecare în limitele propriilor competenţe, îşi păstrează permanent posibilitatea 
de a transmite Comisiei observaţii, dacă consideră necesar, chiar şi după ce măsurile de 
punere în aplicare au fost adoptate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Acte de punere în aplicare în conformitate 
cu instrumentele de asistenţă financiară 

externă
Atunci când Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare în conformitate cu 
instrumentele de asistenţă financiară 
externă, aceasta trebuie să consulte 
Parlamentul European în cursul 
procesului care conduce la prezentarea 
proiectelor de astfel de acte sau la orice 
versiuni modificate ale lor, spre a fi 
supuse atenţiei comisiei competente, care 
formulează un aviz în conformitate cu 
articolul 4 sau articolul 5.

Justificare

În lumina specificităţii şi sensibilităţii politice proprii implementării actelor de adoptat în 
cadrul instrumentelor de asistenţă financiară externă, în concordanţă cu practica instituită în 
ceea ce priveşte dialogul asupra controlului democratic, Parlamentul trebuie pus în situaţia 
de a contribui la procesul având drept rezultat definirea conţinutului proiectelor de act de 
punere în aplicare de adoptat în conformitate cu instrumentele de asistenţă financiară 
externă.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia transmite oficial 
Parlamentului European proiectele de 
măsuri, versiunile modificate ale acestora 
şi proiectele finale de măsuri pe măsură 
ce devin disponibile, după primirea 
avizului comisiei competente, în 
conformitate cu articolul 4 sau articolul 5.

Justificare

Este fundamental ca Comisia să informeze activ Parlamentul cu privire la toate proiectele de 
măsuri, proiectele modificate de măsuri şi proiectele finale de măsuri pe care intenţionează 
să le adopte în conformitate cu articolul 291 TFUE. Această operaţie vine în completarea 
cerinţei privind informarea care îi incumbă Comisiei şi constă din furnizarea de informaţii 
prin intermediul registrului de comitologie

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia păstrează un registru al 
lucrărilor comitetului, care conţine:

(1) În afară de faptul că se conformează 
cerinţelor privind informarea de la 
alineatul (-1), Comisia păstrează un 
registru al lucrărilor comitetului, care 
conţine:

Justificare

Este fundamental ca Comisia să informeze activ Parlamentul cu privire la toate proiectele de 
măsuri, proiectele modificate de măsuri şi proiectele finale de măsuri pe care intenţionează 
să le adopte în conformitate cu articolul 291 TFUE. Această operaţie trebuie necesarmente 
să vină în completarea cerinţei privind informarea care îi incumbă Comisiei şi constă din 
furnizarea de informaţii prin intermediul registrului de comitologie

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) poziţiile, precum şi argumentele care 
vin în sprijinul respectivelor poziţii, ale 
reprezentanţilor statelor membre,

Justificare

Parlamentul European (ale cărui şedinţe şi reuniuni ale comisiilor au caracter public) 
trebuie să aibă acces la poziţiile reprezentanţilor statelor membre.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European şi Consiliul 
trebuie să aibă acces la informaţiile 
menţionate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European, Consiliul şi 
parlamentele naţionale au acces la 
informaţiile menţionate la alineatul (1).

Justificare

Consecinţă a amendamentelor 6 şi 7. Este fundamental ca Comisia să informeze activ 
Parlamentul cu privire la toate proiectele de măsuri, proiectele modificate de măsuri şi 
proiectele finale de măsuri pe care intenţionează să le adopte în conformitate cu articolul 291 
TFUE. Această operaţie trebuie necesarmente să vină în completarea cerinţei privind 
informarea care îi incumbă Comisiei şi constă din furnizarea de informaţii prin intermediul 
registrului de comitologie
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