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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Comisia răspunde în fața Parlamentului;

B. întrucât Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) plasează Parlamentul și 
Consiliul pe picior de egalitate;

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

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;

2. subliniază faptul că domeniul de aplicare a actelor delegate este mai larg decât domeniul 
de aplicare al fostei PRC și că, în multe cazuri, actele care în prezent sunt supuse dreptului 
de control al Parlamentului („droit de regard”) vor trebui să fie adoptate de acum înainte 
în temeiul articolului 290 din TFUE;

3. subliniază că actul de bază ar trebui să prevadă suficient timp pentru formularea unei 
posibile obiecții, permițând astfel Parlamentului să își coordoneze pozițiile interne și să ia 
o decizie adecvată; 

4. accentuează faptul că așa-numitele „aprobări rapide” ale actelor delegate sunt necesare 
doar în cazuri bine definite și excepționale;

5. invită Comisia să se asigure că Parlamentul își poate exercita integral prerogativele în 
calitate de co-legislator astfel:

 furnizând Parlamentului și în același timp statelor membre toate informațiile și 
documentația utilizate pentru pregătirea actelor delegate, precum și proiectele actelor 
delegate; în acest scop, registrul actual de comitologie ar putea fi utilizat și îmbunătățit în 
continuare;

 luând în considerare perioadele de vacanță ale Parlamentului atunci când sunt notificate 
actele legislative și

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

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

7. invită Comisia să se asigure că toate actele legislative de bază sunt aliniate cât mai repede 
cu putință la noile prevederi ale articolului 290 din TFUE, garantând implicarea 
raportorilor pentru actele legislative de bază și a experților în această privință, deoarece 
obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata competenței de delegare trebuie să 
fie definite în cazul fiecărui act. 


