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Amendamentul 1
Sajjad Karim

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, deşi colegislatorii 
nu pot întotdeauna înţelege în acelaşi mod 
elementele esenţiale ale celor două tipuri 
de acte, Parlamentul European ar trebui să
sublinieze în continuare faptul că 
problemele politice sensibile care ar putea 
completa actul de bază nu pot fi tratate 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, deoarece acest lucru ar afecta în 
mod negativ dreptul de control al 
Parlamentului;

2. subliniază faptul că, deşi co-legislatorii 
nu pot întotdeauna înţelege în acelaşi mod 
elementele esenţiale ale celor două tipuri 
de acte, Parlamentul European ar trebui să
evalueze în continuare pertinența fie a 
actelor delegate, fie a actelor de punere în 
aplicare, pe baza unor criterii juridice și 
nu pe baza unor considerente politice;

Or. en

Amendamentul 2
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază dificultățile crescânde cu 
care se confruntă Parlamentul în 
negocierile cu Consiliul, ca urmare a 
refuzului Consiliului de a lua în 
considerare utilizarea actelor delegate și a 
faptului că, deși posibilitatea de a include 
toate elementele necesare în actul de bază 
și de a permite numai actele de punere în 
aplicare poate fi o opțiune viabilă din 
punct de vedere juridic, abordarea ar 
putea fi extrem de dificil de aplicat, în 
anumite cazuri, cum ar fi sectoarele în 
care tehnologiile sunt încă în curs de 
dezvoltare; subliniază că, în plus, această 
abordare poate conduce la acte legislative 
care nu sunt în concordanță cu principiile 
bunei legiferări în UE;
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Amendamentul 3
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în multe domenii 
juridice, cum ar fi energia sau TIC, 
chestiuni care, la prima vedere, par a fi 
destul de tehnice pot implica decizii 
politice cu consecințe importante; prin 
urmare, subliniază faptul că, pentru a 
asigura legitimitatea democratică pe 
parcursul întregului proces de legiferare 
al UE, Parlamentul ar trebui să dispună 
de suficiente cunoștințe specializate 
pentru a-și exercita drepturile sale de 
control în mod independent;

Or. ro

Amendamentul 4
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că, pentru a legitima 
democratic adoptarea fiecărui act delegat 
sau de punere în aplicare, Comisia ar 
trebui să instituie forumuri consultative, 
în scopul schimburilor de opinii cu privire 
la măsuri cu toate părțile interesate 
pertinente, printre care societatea civilă, 
statele membre și reprezentanții 
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Amendamentul 5
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută disponibilitatea experţilor 
Comisiei de a participa la reuniuni de 
informare cu deputaţii europeni, având în 
vedere faptul că organizarea unor astfel de 
reuniuni - de preferat, înainte de adoptarea 
actelor delegate - s-a dovedit deosebit de
utilă în clarificarea aspectelor cheie ale 
acestor acte şi în facilitarea acordului final 
Parlamentului.

7. salută disponibilitatea experţilor 
Comisiei de a participa la reuniuni de 
informare cu deputaţii europeni, având în 
vedere faptul că organizarea unor astfel de 
reuniuni cu mult înainte de adoptarea 
actelor delegate s-a dovedit utilă în 
clarificarea aspectelor cheie ale acestor 
acte şi în facilitarea acordului final 
Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 6
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de înmulțirea semnificativă, în 
actele legislative, a posibilităților legate de 
actele delegate ; este îngrijorat de lipsa de 
resurse în materie de funcționari pentru 
ca Parlamentul European să-și poată 
asuma pe deplin responsabilitățile politice 
în ceea ce privește controlul delegării 
acordate Comisiei Europene, în special 
pentru formularea obiecțiunilor în 
termenul stabilit de actul legislativ de 
bază;
solicită o evaluare a resurselor 
administrative, atât cantitativă, cât și 
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calitativă, de care are nevoie Parlamentul 
European pentru a-și asuma corect 
răspunderea ce-i revine în calitate de co-
legislator.

Or. fr


