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Amendamentul 1
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă preocuparea cu privire la 
numărul mare de cazuri de încălcare a 
dreptului Uniunii deschise pentru motivul 
transpunerii întârziate a directivelor;

1. subliniază că transpunerea la timp a 
directivelor UE este esențială pentru buna 
funcționare a pieței unice, în beneficiul 
consumatorilor și a întreprinderilor din 
cadrul UE; salută progresul înregistrat în 
atingerea acestui obiectiv, dar continuă să 
își arate preocuparea cu privire la numărul 
mare de cazuri de încălcare a dreptului 
Uniunii pentru motivul transpunerii 
întârziate a directivelor; 

Or. en

Amendamentul 2
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să valorifice pe deplin 
modificările introduse prin articolul 260 
alineatul (3) din TFUE;

2. invită Comisia să valorifice pe deplin 
modificările introduse prin articolul 260 
alineatul (3) din TFUE, având ca obiectiv 
stimularea statelor membre să transpună 
directivele în termenele stabilite de 
legiuitor și garantarea astfel a unei 
eficiențe reale a legislației Uniunii; 
solicită Comisiei ca, în scopul garantării 
unei mai bune transparențe, să ofere
informații privind utilizarea acestei noi 
puteri discreționare;

Or. es
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Amendamentul 3
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că prea multe proceduri 
privind încălcarea dreptului Uniunii 
necesită mult timp până să fie închise sau 
aduse în fața Curții de Justiție; invită 
statele membre și Comisia să își intensifice 
eforturile în vederea soluționării cazurilor 
de încălcare a dreptului Uniunii;

3. regretă faptul că prea multe proceduri 
privind încălcarea dreptului Uniunii 
necesită mult timp până să fie închise sau 
aduse în fața Curții de Justiție; invită 
statele membre și Comisia să își intensifice 
eforturile în vederea punerii în aplicare a 
măsurilor preventive și a măsurilor 
alternative pentru soluționarea 
conflictelor (ASC), în scopul soluționării 
cazurilor de încălcare a dreptului Uniunii
cât mai repede și a evitării aglomerării 
Curții de Justiție;

Or. es

Amendamentul 4
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să sporească 
transparența procedurilor de încălcare a 
dreptului Uniunii și să informeze cetățenii 
cât mai rapid posibil și în mod 
corespunzător cu privire la monitorizarea 
cererilor lor; 

Or. en

Amendamentul 5
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

5. este preocupat de numărul mare de 
încălcări în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale, serviciile și 
achizițiile publice;

5. este preocupat de numărul mare de 
încălcări în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale, serviciile și 
achizițiile publice; consideră că ar fi utile 
clarificări suplimentare cu privire la 
cadrele legale, în vederea sprijinirii 
autorităților naționale în procesul de 
punere în aplicare; 

Or. en

Amendamentul 6
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de numărul mare de 
încălcări în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale, serviciile și 
achizițiile publice;

5. este preocupat de numărul mare de 
încălcări în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale, serviciile și 
achizițiile publice; salută inițiativa 
Comisiei de a revizui directivele privind 
recunoașterea reciprocă a calificărilor 
profesionale și privind achizițiile publice, 
în vederea clarificării nelămuririlor de 
natură legală; 

Or. en

Amendamentul 7
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a solicită Comisiei să permită o mai 
bună informare, în mod transparent, 
privind procedurile de încălcare a 
dreptului comunitar în vigoare și să 
propună un termen de referință pentru 
îndeplinirea de către statele membre a 
hotărârilor pronunțate de Curtea de 
Justiție; 

Or. es

Amendamentul 8
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină inițiativele statelor membre de 
optimizare a transpunerii directivelor 
privind piața unică;

7. sprijină inițiativele statelor membre de 
optimizare a transpunerii directivelor 
privind piața unică, inclusiv, printre altele, 
stabilirea stimulentelor potrivite pentru 
departamentele competente și crearea 
unor sisteme de avertizare atunci când se 
apropie termenul de transpunere;

Or. en

Amendamentul 9
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să
consolideze SOLVIT;

11. reamintește importanța SOLVIT în 
sprijinirea consumatorilor și 
întreprinderilor europene, astfel încât 
aceștia să se bucure de drepturile aferente 
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pieței unice, salută progresul înregistrat 
în legătură cu îmbunătățirea modului de 
funcționare a SOLVIT și cere Comisiei și 
statelor membre să continue să-l 
consolideze; 

Or. en

Amendamentul 10
Cristian Silviu Bușoi, Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază faptul că procedurile 
judiciare sunt costisitoare și lungi atât 
pentru cetățeni, cât și pentru 
întreprinderi, și reprezintă o povară 
asupra UE și a instanțelor de judecată 
naționale, care sunt deja 
supraaglomerate; evidențiază importanța 
unor mecanisme alternative de 
soluționare a disputelor, în vederea 
reducerii acestei poveri; 

Or. en

Amendamentul 11
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a solicită Comisiei să sprijine și să 
încurajeze crearea unui mecanism 
colectiv de soluționare, urmând liniile 
directoare incluse în Rezoluția 
Parlamentului European din 26 martie 
2009 referitoare la creșterea încrederii 
consumatorilor în piața unică, așa cum 
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pretind de ceva vreme cetățenii și 
organizațiile de consumatori; 

Or. es


