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Amendamentul 1
Satu Hassi

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât actele adoptate în temeiul 
articolelor 290 şi 291 din TFUE pot avea 
importante implicaţii sociale, economice, 
legate de mediu şi de sănătate, iar articolul 
290 garantează că aceste acte sunt supuse 
unei dezbateri publice în Parlament, în loc 
să fie decise „în spatele uşilor închise”,

C. întrucât actele adoptate în temeiul 
articolelor 290 şi 291 din TFUE pot avea 
importante implicaţii sociale, economice, 
legate de mediu şi de sănătate; întrucât, 
prin urmare, este deosebit de important, 
în special în ceea ce priveşte actele 
delegate, ca elaborarea acestora şi luarea 
deciziilor legate de acestea să se 
desfăşoare într-o manieră complet 
transparentă care permite efectiv 
legiuitorilor să controleze exercitarea 
competenţei delegate Comisiei, inclusiv 
prin dezbateri publice în Parlament, dacă 
este cazul;

Or. en

Amendamentul 2
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că deciziile care 
înainte erau adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
(PRC), ar trebui adoptate de acum înainte 
fie în temeiul articolului 290 din TFUE, fie 
în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară;

1. insistă asupra faptului că deciziile care 
înainte erau adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
(PRC), ar trebui adoptate de acum înainte 
fie în temeiul articolului 290 din TFUE, fie 
în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, de la caz la caz, ţinând seama de 
principiul subsidiarităţii consacrat de 
articolul 5 din Tratatul UE;

Or. en
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Amendamentul 3
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că actul de bază ar trebui să 
prevadă suficient timp pentru formularea 
unei posibile obiecţii, permiţând astfel 
Parlamentului să îşi coordoneze poziţiile 
interne şi să ia o decizie adecvată;

3. subliniază că actul de bază ar trebui să 
prevadă suficient timp pentru formularea 
unei posibile obiecţii, permiţând astfel 
Parlamentului să îşi coordoneze poziţiile 
interne şi să ia o decizie adecvată, fără a 
întârzia în mod nejustificat intrarea în 
vigoare a actelor delegate 
necontroversate;

Or. en

Amendamentul 4
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră, prin urmare, că soluţia cea 
mai potrivită ar fi o perioadă minimă de 
două luni pentru formularea obiecţiilor, 
cu posibilitatea prelungirii acesteia cu 
încă două luni, la cererea Parlamentului 
sau a Consiliului, deoarece astfel marea 
majoritate a actelor delegate 
necontroversate ar putea intra în vigoare 
după o perioadă relativ scurtă, iar 
Parlamentul sau Consiliul ar dispune de 
suficient timp pentru a-şi exercita 
competenţele de control în cazul actelor 
controversate;

Or. en
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Amendamentul 5
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. accentuează faptul că aşa-numitele 
„aprobări rapide” ale actelor delegate sunt
necesare doar în cazuri bine definite şi 
excepţionale;

4. consideră că oficializarea „aprobării
rapide” a actelor delegate ar putea duce la 
situaţii în care aprobarea rapidă să devină 
regula; este de opinie că acest lucru ar 
impune o sarcină administrativă 
semnificativă Parlamentului şi 
Consiliului, dat fiind numărul mare de 
acte delegate; consideră că o perioadă de 
2+2 luni ar reprezenta un câştig de timp 
comparabil, fără a se crea o sarcină 
administrativă suplimentară, şi astfel 
„aprobările rapide” ar deveni 
redundante;

Or. en

Amendamentul 6
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. accentuează faptul că aşa-numitele 
„aprobări rapide” ale actelor delegate sunt 
necesare doar în cazuri bine definite şi 
excepţionale;

4. accentuează faptul că aplicarea 
aşa-numitei „proceduri de urgenţă” în 
cazul actelor delegate este necesară doar 
în cazuri bine definite şi excepţionale;

Or. en

Amendamentul 7
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 5 – prima liniuţă
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Proiectul de aviz Amendamentul

– furnizând Parlamentului şi în acelaşi timp 
statelor membre toate informaţiile şi 
documentaţia utilizate pentru pregătirea 
actelor delegate, precum şi proiectele 
actelor delegate; în acest scop, registrul 
actual de comitologie ar putea fi utilizat şi
îmbunătăţit în continuare;

– furnizând Parlamentului şi în acelaşi timp
Consiliului şi statelor membre toate 
informaţiile şi documentaţia utilizate 
pentru pregătirea actelor delegate, precum 
şi proiectele actelor delegate; în acest scop, 
registrul actual de comitologie ar putea fi 
utilizat drept model pentru un registru
îmbunătăţit în viitor;

Or. en

Amendamentul 8
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 5 – a treia liniuţă

Proiectul de aviz Amendamentul

– invitând Parlamentul să participe la 
reuniunile pregătitoare desfăşurate în 
legătură cu actele delegate;

– implicând Parlamentul în activităţile
pregătitoare desfăşurate în legătură cu 
actele delegate;

Or. en

Amendamentul 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă adoptarea unui acord 
interinstituţional între Parlament, 
Consiliu şi Comisie privind punerea în 
aplicare a articolului 290, deoarece se 
resimte nevoia urgentă de mai multă 
claritate;

6. recomandă încheierea unei înţelegeri cu 
Consiliul privind punerea în aplicare a 
articolului 290, deoarece se resimte nevoia 
urgentă de mai multă claritate în 
perspectiva acordului care urmează să fie 
adoptat de Parlament, Consiliu şi 
Comisie;
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Or. en

Amendamentul 10
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că Parlamentul, prin 
delegarea anumitor competenţe către 
Comisie în temeiul articolului 290, nu 
renunţă în niciun fel la responsabilitatea 
care îi revine pentru orice decizie luată în 
temeiul acestuia; consideră, prin urmare, 
că, dat fiind caracterul amplu al actelor 
delegate, Parlamentul ar trebui să pună la 
dispoziţie resurse sporite pentru toate 
organele competente, astfel încât să se 
poată achita de responsabilităţile sale în 
materie de acte delegate;

Or. en

Amendamentul 11
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că Parlamentul, care 
rămâne responsabil pentru deciziile luate 
în temeiul articolului 290, ar trebui să se 
asigure, în cooperare cu Comisia, că 
deputaţii în Parlamentul European şi 
personalul acestora pot accesa cu 
uşurinţă un sistem de informaţii digital, 
care oferă toate documentele pertinente şi 
informaţii la zi cu privire la acest proces; 
consideră, de asemenea, că Parlamentul 
ar trebui să asigure accesul publicului la 
documentele şi informaţiile privind acest 
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proces de îndată ce actele delegate sunt 
notificate Parlamentului, eventual 
printr-un sistem similar cu Observatorul 
legislativ;

Or. en

Amendamentul 12
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că, dat fiind caracterul 
individual al fiecărui act delegat, cel mai 
potrivit ar fi ca raportorul care a lucrat la 
actul de bază, în cazul în care acesta mai 
este deputat în Parlamentul European, să 
îşi asume o responsabilitate specială 
pentru controlul efectiv al adoptării 
actelor delegate pertinente;

Or. en

Amendamentul 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită o abordare instituţională 
pentru evaluarea structurilor 
administrative şi a resurselor umane 
disponibile pentru a dezvolta astfel de 
competenţe delegate;

Or. en
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Amendamentul 14
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că este important, în 
interesul cetăţenilor şi din motive de 
transparenţă, ca în viitor să fie concepută 
o modalitate obiectivă de evaluare a 
gradului de eficienţă a delegării 
competenţelor în scopul punerii în 
aplicare a legislaţiei UE în conformitate 
cu noul temei juridic prevăzut la articolul 
298 din TFUE.

Or. en


