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Amendamentul 1
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că delegarea de 
competențe legislative către Comisie 
implică aspecte politice și strategice 
semnificative; subliniază, în ceea ce 
privește propunerile legislative referitoare 
la CFM, că, atunci când nu sunt incluse în 
actul de bază, „elemente cum ar fi 
obiectivele și prioritățile, alocările 
financiare în termeni generali (...) ar trebui 
să fie adoptate prin acte delegate”*;

2. critică faptul că delegarea de competențe 
legislative către Comisie implică aspecte 
politice și strategice semnificative;
subliniază, în acest sens, importanța unei 
abordări coerente din partea comisiilor 
Parlamentului European; subliniază, în 
ceea ce privește propunerile legislative 
referitoare la CFM, că, atunci când nu sunt 
incluse în actul de bază, „elemente cum ar 
fi obiectivele și prioritățile, alocările 
financiare în termeni generali (...) ar trebui 
să fie adoptate prin acte delegate”1;

Or. de

Amendamentul 2
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. critică Consiliul și Comisia pentru
încercările sistematice de a evita actele 
delegate în propunerile legislative; invită 
instituțiile respective să respecte 
dispozițiile articolelor 290 și 291 din 
TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare; reamintește că, în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale, Parlamentul a contestat 
valabilitatea Deciziei privind EURES2 în 
fața Curții de Justiție pentru a-și apăra 
prerogativele;

3. critică Consiliul și Comisia pentru 
încercările sistematice de a evita actele 
delegate în propunerile legislative; invită 
instituțiile respective să respecte 
dispozițiile articolelor 290 și 291 din 
TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare;
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Or. en

Amendamentul 3
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. critică Consiliul și Comisia pentru 
încercările sistematice de a evita actele 
delegate în propunerile legislative; invită 
instituțiile respective să respecte 
dispozițiile articolelor 290 și 291 din 
TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare; reamintește că, în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale, Parlamentul a contestat 
valabilitatea Deciziei privind EURES* în 
fața Curții de Justiție pentru a-și apăra 
prerogativele;

3. invită Consiliul și Comisia să respecte 
dispozițiile articolelor 290 și 291 din 
TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare; reamintește că, în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale, Parlamentul a contestat 
valabilitatea Deciziei privind EURES2 în 
fața Curții de Justiție pentru a-și apăra 
prerogativele;

Or. hu

Amendamentul 4
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. critică Consiliul și Comisia pentru 
încercările sistematice de a evita actele 
delegate în propunerile legislative; invită 
instituțiile respective să respecte 
dispozițiile articolelor 290 și 291 din 
TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare; reamintește că, în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
afacerilor sociale, Parlamentul a contestat 

3. critică Consiliul și Comisia pentru 
încercările sistematice de a acorda 
prioritate competențelor de executare în 
locul actelor delegate în propunerile 
legislative; invită instituțiile respective să 
respecte dispozițiile articolelor 290 și 291 
din TFUE cu privire la caracterul distinct al 
actelor delegate în comparație cu actele de 
punere în aplicare; reamintește că, în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
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valabilitatea Deciziei privind EURES* în 
fața Curții de Justiție pentru a-și apăra 
prerogativele;

afacerilor sociale, Parlamentul a contestat 
valabilitatea Deciziei privind EURES2 în 
fața Curții de Justiție pentru a-și apăra 
prerogativele;

Or. de

Amendamentul 5
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că, în domeniul ocupării 
forței de muncă și afacerilor sociale, 
Parlamentul a contestat valabilitatea 
Deciziei privind EURES2 în fața Curții de 
Justiție pentru a-și apăra prerogativele cu 
motivația că Comisia nu a respectat limita 
prevăzută la articolul 291 din TFUE; 
__________________
2 JO L 328, 28.11.2012, p. 21, Decizia de 
punere în aplicare a Comisiei din 
26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
cu privire la compensarea ofertelor și a 
cererilor de locuri de muncă și 
reinstituirea EURES.

Or. en

Amendamentul 6
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca Consiliul și Comisia să 
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încerce să minimizeze per total delegarea 
de acte legislative conform articolului 290 
din TFUE, precum și a competențelor de 
executare conform articolului 291 din 
TFUE;

Or. de

Amendamentul 7
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este în întregime la 
latitudinea Parlamentului să decidă care 
dintre elementele neesențiale ale actului de 
bază trebuie abordate sau nu printr-o 
delegare de competențe; recunoaște că 
Parlamentul ar trebui să delege competențe 
cu grijă, având în vedere necesitatea 
protejării prerogativelor sale și a asigurării 
transparenței în procesul legislativ al UE;

4. subliniază că este în întregime la 
latitudinea Parlamentului să decidă care 
dintre elementele neesențiale ale actului de 
bază pot fi abordate sau nu printr-o 
delegare de competențe; recunoaște că 
Parlamentul ar trebui să delege competențe 
cu grijă, având în vedere necesitatea 
protejării prerogativelor sale și a asigurării 
transparenței în procesul legislativ al UE;

Or. hu

Amendamentul 8
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, în contextul alinierii 
vechilor măsuri de comitologie, măsurile 
care anterior făceau obiectul procedurii de 
reglementare cu control ar trebui să devină 
acte delegate, mai degrabă decât acte de 
punere în aplicare; îndeamnă Comisia să 
accelereze procesul de aliniere;

5. consideră că, în contextul alinierii 
vechilor măsuri de comitologie, măsurile 
care anterior făceau obiectul procedurii de 
reglementare cu control ar trebui să devină 
în principiu acte delegate; îndeamnă 
Comisia să accelereze procesul de aliniere;

Or. en
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Amendamentul 9
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să anunțe 
raportorul actului de bază cu privire la 
lucrările pregătitoare deja în faza 
pregătirii unui act delegat;

Or. de


