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Amendamentul 1
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că unele state membre 
subestimează importanța aplicării corecte 
și în timp util a legislației UE; îndeamnă 
statele membre să acorde prioritatea 
adecvată transpunerii și punerii în aplicare 
a acesteia pentru a evita întârzierile;

2. regretă faptul că unele state membre 
subestimează importanța aplicării corecte 
și în timp util a legislației UE; îndeamnă 
statele membre să acorde prioritatea 
adecvată transpunerii și punerii în aplicare 
a acesteia, respectând, totodată, 
repartizarea constituțională a puterilor 
legislative în sistemul juridic al fiecărui 
stat membru;

Or.it

Amendamentul 2
Cristian Silviu Bușoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază nevoia unei cooperări 
permanente și mai strânse între instituțiile 
UE și autoritățile naționale, precum și 
între administrațiile statelor membre, 
pentru a asigura aplicarea corectă, 
eficace și în timp util a dreptului Uniunii, 
precum și pentru a detecta orice problemă 
de punere în aplicare într-un stadiu 
timpuriu;

Or.en

Amendamentul 3
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită consolidarea rolului 
Parlamentului în domeniul aplicării, al 
controlului respectării și al monitorizării 
normelor pieței unice; sprijină ideea unui 
forum anual al pieței unice;

Or.en

Amendamentul 4
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. sugerează ca Parlamentul European 
și parlamentele naționale să utilizeze noul 
cadru de cooperare instituit prin Tratatul 
de la Lisabona și să realizeze revizuiri 
anuale ale procesului de punere în 
aplicare în anumite domenii ale pieței 
unice; consideră că Comisia și autoritățile 
naționale ar trebui să ia pe deplin în 
considerație rezultatele procesului de 
revizuire;

Or.en

Amendamentul 5
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că, pentru a îmbunătăți 
cooperarea administrativă, Sistemul de 
informare al pieței interne, utilizat în 
prezent pentru servicii, ar trebui să fie 
extins pentru a acoperi alte sectoare;
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Or.en

Amendamentul 6
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul cheie al Tabloului de 
bord al pieței interne și al Tabloului de 
bord al pieței de consum în contextul 
utilizării mai eficace a instrumentelor de 
supraveghere și de analiză comparativă; 
invită Comisia și statele membre să pună la 
dispoziție resursele financiare și umane 
adecvate pentru a garanta faptul că Tabloul 
de bord al pieței de consum poate fi 
dezvoltat în continuare;

4. subliniază rolul-cheie al Tabloului de 
bord al pieței interne și al Tabloului de 
bord al pieței de consum în contextul 
utilizării mai eficace a instrumentelor de 
supraveghere și de analiză comparativă, 
care constituie un important mecanism 
disciplinar indirect; invită Comisia și 
statele membre să pună la dispoziție 
resursele financiare și umane adecvate 
pentru a garanta faptul că Tabloul de bord 
al pieței de consum poate fi dezvoltat în 
continuare;

Or.en

Amendamentul 7
Cristian Silviu Bușoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia, acolo unde este 
necesar și în cazurile în care alte 
instrumente s-au dovedit ineficace, să nu 
ezite să utilizeze procedura de încălcare a 
dreptului Uniunii și să se angajeze să 
accelereze procedurile de încălcare a 
dreptului Uniunii în materie de încălcare 
a obligației de  comunicare a măsurilor de 
punere în aplicare și de alte încălcări 
menționate la articolul 260 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE); îndeamnă Comisia să utilizeze 
noile dispoziții ale articolului 260 
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alineatul (3) din TFUE oricând este 
necesar pentru punerea în aplicare 
eficace și în timp util a dreptului Uniunii;

Or.en

Amendamentul 8
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Sylvana Rapti, Matteo Salvini, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. pentru a asigura mai multă 
transparență, invită Comisia să ofere mai 
multe informații referitoare la procedura 
privind încălcarea dreptului Uniunii, 
inclusiv motivele pentru care Comisia 
decide inițierea sau încheierea procedurii;

Or.en

Amendamentul 9
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Matteo Salvini, Sylvana Rapti, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită deputații și autoritățile naționale 
să promoveze Serviciul de orientare pentru 
cetățeni și utilizarea mecanismelor 
alternative de soluționare a problemelor, 
cum ar fi SOLVIT și EU Pilot, care sunt 
prea puțin utilizate, în ciuda potențialului 
lor extraordinar, precum și portalul unic 
(„Europa ta”); solicită sporirea capacității 
acestora prin alocarea de resurse financiare 
și umane suplimentare;

6. invită deputații și autoritățile naționale 
să promoveze Serviciul de orientare pentru 
cetățeni și utilizarea instrumentelor 
alternative de soluționare a disputelor și a 
mecanismelor informale de soluționare a 
problemelor, cum ar fi SOLVIT, care sunt 
prea puțin utilizate, în ciuda potențialului 
lor extraordinar, precum și portalul unic 
(„Europa ta”); solicită sporirea capacității 
acestora prin alocarea de resurse financiare 
și umane suplimentare;

Or.en
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Amendamentul 10
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează statele membre care nu 
fac parte din EU Pilot să se alăture 
acestei noi inițiative de cooperare pentru 
a raționaliza în continuare procedurile  de  
încălcare a dreptului Uniunii; solicită 
Comisiei să includă mai multe informații 
detaliate cu privire la impactul EU Pilot 
asupra gestionării procedurilor de 
încălcare a dreptului Uniunii în 
rapoartele sale anuale privind 
monitorizarea aplicării dreptului 
comunitar;

Or.en

Amendamentul 11
Cristian Silviu Bușoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină instituirea unui mecanism de 
recurs colectiv drept măsură corectă 
pentru rezolvarea eficace și 
corespunzătoare a conflictelor, care poate 
garanta că piața unică funcționează în 
mod corect în beneficiul tuturor, ceea ce 
constituie o solicitare constantă din partea 
cetățenilor și a asociațiilor de 
consumatori;

Or.en
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Amendamentul 12
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Rafał Trzaskowski, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. îndeamnă statele membre să își 
consolideze eforturile pentru aplicarea 
corespunzătoare și pentru asigurarea 
respectării pe deplin a dreptului Uniunii 
în domeniile care se află în centrul pieței 
unice, cum ar fi directiva privind 
serviciile, legislația privind achizițiile 
publice sau directiva privind 
recunoașterea reciprocă a calificărilor 
profesionale;

Or.en

Amendamentul 13
Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită consolidarea rolului 
Parlamentului în domeniul aplicării, 
controlului respectării și monitorizării 
legislației în materie de piață internă; 
sprijină ideea unui forum anual al pieței 
interne.

eliminat

Or.en


