
PA\861433RO.doc PE460.949v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2011/2027(INI)

24.3.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la al 27-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
dreptului Uniunii Europene (2009)
(2011/2027(INI))

Raportor pentru aviz: Cristian Silviu Bușoi



PE460.949v01-00 2/3 PA\861433RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\861433RO.doc 3/3 PE460.949v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

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

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

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;

4. solicită Comisiei să ierarhizeze cazurile de încălcare a dreptului Uniunii din diferite 
sectoare de o manieră mai sistematică și mai transparentă;

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

6. salută crearea bazei de date publice care conține acte legislative și jurisprudența dezvoltată 
în domeniul practicilor comerciale neloiale; consideră că ar trebui examinată posibilitatea 
unor inițiative similare și în alte domenii;

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

8. solicită Comisiei să promoveze în continuare bunele practici în ceea ce privește 
transpunerea legislației din domeniul pieței unice, pe baza Recomandării sale din 29 iunie 
2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice;

9. consideră că statele membre ar trebui să elaboreze tabele de corespondență pentru toate 
directivele privind piața unică și să le pună la dispoziția cetățenilor; 

10. consideră că proiectul EU Pilot contribuie în mod semnificativ la soluționarea problemelor 
cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în cadrul pieței unice; solicită Comisiei și 
statelor membre să extindă domeniul de aplicare al proiectului EU Pilot de la 24 la 27 de 
state membre; 

11. solicită Comisiei și statelor membre să consolideze SOLVIT; 

12. consideră că este important ca cetățenii să fie informați în mod practic cu privire la 
drepturile lor pe piața unică; sprijină dezvoltarea în continuare a portalului „Europa ta”.


