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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că Tratatul de la Lisabona a fost conceput ca un pas înainte în direcția 
unei mai mari transparențe și a unei democrații mai solide în procedurile decizionale, care 
să reflecte angajamentul tratatului pentru o uniune mai strânsă între popoarele Europei, în 
care deciziile să fie luate într-un mod cât mai deschis cu putință și cât mai aproape posibil 
de cetățeni, prin întărirea rolului Parlamentului European și al parlamentelor naționale, 
oferind, astfel, proceduri mai democratice și transparente pentru adoptarea actelor Uniunii, 
care sunt esențiale având în vedere impactul pe care aceste acte îl au asupra cetățenilor și 
întreprinderilor; subliniază, totuși, că realizarea acestui obiectiv democratic este 
compromisă în cazul în care instituțiile UE nu își respectă reciproc competențele, 
procedurile prevăzute în tratate și principiul cooperării loiale;

2. subliniază faptul că alegerea temeiului juridic corect, astfel cum a fost confirmat de către 
Curtea de Justiție, este o chestiune de natură constituțională, deoarece determină existența 
și gradul de competență a UE, procedurile ce trebuie urmate și competențele respective ale 
actorilor instituționali implicați în adoptarea unui act; regretă, prin urmare, faptul că 
Parlamentul a trebuit în mod repetat să introducă acțiuni la Curtea de Justiție în anularea 
actelor adoptate de către Consiliu ca urmare a alegerii temeiului juridic, inclusiv împotriva 
a două acte adoptate în temeiul depășit constituit de „al treilea pilonˮ, la mult timp după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona1;

3. reamintește că, prin Tratatul de la Lisabona, rolul și competențele Parlamentului European 
în materie de acorduri internaționale au crescut și subliniază faptul că, în prezent, 
acordurile internaționale cuprind din ce în ce mai mult domenii care privesc viața de zi cu 
zi a cetățenilor și care, în mod tradițional, și în conformitate cu legislația primară a UE, 
intră în domeniul de aplicare a procedurilor legislative ordinare; consideră că este absolut 
necesar ca prevederea de la articolul 218 alineatul (10) din TFUE, care prevede că 
Parlamentul trebuie să fie informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor 
procedurii de încheiere a acordurilor internaționale, să fie aplicată într-un mod care este 
compatibil cu articolul 10 din TUE , în temeiul căruia funcționarea Uniunii se bazează pe 
democrația reprezentativă, care necesită transparență și dezbateri democratice cu privire la 
chestiunile asupra cărora urmează să se ia o hotărâre;

4. subliniază că, ținând seama de faptul că, în ceea ce privește acordurile internaționale, 
Parlamentul poate doar să aprobe sau să refuze acordul, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și exprima o opinie documentată cu privire la obiectivele ce trebuie 
urmărite de Uniunea Europeană în cadrul negocierilor, înainte de elaborarea mandatului 
de negociere; regretă, în acest context, dificultățile întâmpinate, de exemplu, în cadrul 
negocierilor pentru un tratat OMPI cu privire la excepțiile în materie de drepturi de autor 

                                               
1 A se vedea Decizia Consiliului 2013/129/UE din 7 martie 2013 privind supunerea 4-metilamfetaminei unor 
măsuri de control și Decizia Consiliului 2013/496/UE din 7 octombrie 2013 privind supunerea 5-(2-
aminopropil)indolului unor măsuri de control.



PE524.682v02-00 4/5 AD\1016205RO.doc

RO

pentru persoanele cu deficiențe de vedere și subliniază că, prin furnizarea de informații în 
timp util și ținându-se seama de opiniile Parlamentului ar fi, de asemenea, mai ușor să se 
obțină consimțământul ulterior al Parlamentului;

5. observă că, atunci când Tratatul de la Lisabona a instituit Consiliul European ca instituție, 
sarcinile acestuia au fost definite la articolul 15 din TUE, ca fiind „să ofere Uniunii 
impulsurile necesare dezvoltării acesteia și să definească orientările și prioritățile politice 
generaleˮ, excluzând în mod explicit exercitarea de funcții legislative; subliniază că 
Consiliul European a intervenit în procedura legislativă prin hotărârea de a elimina 
anumite elemente din texte deja aprobate de Parlamentul European și de Consiliu; 
reamintește, în acest sens, eliminarea de facto a articolelor 6-8 din textul convenit referitor 
la propunerea de regulament privind un brevet european cu efect unitar și consideră că 
astfel de intervenții ale Consiliului European sunt nelegitime2;

6. subliniază faptul că Parlamentul a salutat, în principiu, introducerea actelor delegate în 
articolul 290 din TFUE deoarece ofereau mai multe posibilități de supraveghere, însă 
subliniază că faptul de a conferi astfel de competențe delegate sau competențe de 
implementare în temeiul articolului 291 nu constituie niciodată o obligație; recunoaște că 
utilizarea actelor delegate ar trebui luată în considerare în cazul în care este nevoie de 
flexibilitate și eficiență iar acestea nu pot fi furnizate prin intermediul procedurii 
legislative ordinare, cu condiția ca obiectivul, conținutul, domeniul de aplicare și durata 
delegării să fie definite în mod explicit, iar condițiile al căror obiect este delegația sunt 
clar stabilite în actul fundamental; își exprimă îngrijorarea cu privire la tendința 
Consiliului de a insista asupra utilizării actelor de punere în aplicare pentru prevederi în 
care ar trebui folosite numai actul de bază sau actele delegate; subliniază că legiuitorul 
poate hotărî să permită utilizarea actelor de punere în aplicare numai pentru adoptarea 
elementelor ce nu constituie o orientare politică suplimentară; admite că articolul 290 
limitează în mod explicit sfera de aplicare a actelor delegate la elementele neesențiale ale 
unui act legislativ și că, prin urmare, actele delegate nu pot fi utilizate pentru 
reglementările esențiale materiei legislației pertinente;

7. subliniază rolul sporit acordat parlamentelor naționale în cadrul Tratatului de la Lisabona 
și subliniază că, pe lângă rolul pe care îl joacă în procesul de monitorizare a respectării 
principiilor subsidiarității și proporționalității, ele pot și aduc contribuții pozitive în cadrul 
dialogului politic; consideră că rolul activ pe care parlamentele naționale îl pot juca în 
îndrumarea membrilor Consiliului de Miniștri și buna cooperare dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale pot contribui la stabilirea unei contraponderi 
parlamentare sănătoase la exercitarea puterii executive în funcționarea UE. face trimitere, 
de asemenea, la avizele motivate emise de parlamentele naționale în temeiul articolului 7 
alineatul (2) din Protocolul nr 2, potrivit cărora sfera amplă de delegare într-un act propus, 
conformă cu articolul 290 din TFUE, nu permite o evaluare a conformității realității 
legislative concrete cu principiul subsidiarității, sau a absenței acesteia.

                                               
2 Decizia Consiliului European de a elimina în mod efectiv articolele menționate mai sus din propunerea de 
regulament a fost luată la 29 iunie 2012.
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