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Amendamentul 1
Giuseppe Gargani

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că Parlamentul a 
salutat, în principiu, introducerea actelor 
delegate în articolul 290 din TFUE 
deoarece ofereau mai multe posibilități de 
supraveghere în ceea ce privește delegarea 
de competențe, dar este îngrijorat de
utilizarea excesivă a actelor delegate în 
propunerile Comisiei, atât în ceea ce 
privește numărul lor și domeniul de 
aplicare sau lipsa de precizie, și întrucât, 
în plus, Consiliul a fost tentat să 
transforme astfel de acte în acte de punere 
în aplicare în conformitate cu articolul 
291 din TFUE; subliniază că articolul 290 
limitează în mod explicit sfera de aplicare 
a actelor delegate la elemente neesențiale 
ale unui act legislativ și subliniază faptul 
că utilizarea excesivă a delegării 
subminează legitimitatea procedurii 
legislative; în acest sens, se referă, de 
asemenea la avizele motivate emise de 
parlamentele naționale în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) din Protocolul 
nr 2, care au ajuns la concluzia că sfera
largă de delegare într-o act propus nu 
permite o evaluare a conformității 
realității legislative concrete cu principiul 
subsidiarității, sau a absenței acesteia;

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 să fie 
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 cărui obiect este delegația 
sunt clar stabilite în actul fundamental; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
tendința Consiliului de a insista asupra 
actelor de punere în aplicare în cazul în 
care pot fi folosite numai actul de bază 
sau actele delegate; subliniază că 
legiuitorul poate hotărî să permită 
adoptarea acestora prin intermediul 
actelor de punere în aplicare doar în cazul 
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, pentru reglementările 
esențiale materiei legislației, actele 
delegate nu pot fi utilizate;
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Amendamentul 2
Francesco Enrico Speroni

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

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.

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, cu toate 
acestea, că legislația a fost incompletă și
necorespunzătoare, și admite că, chiar și 
în prezența deliberărilor parlamentelor 
naționale, ce consideră că o propunere 
legislativă este în contradicție cu
principiul subsidiarității, aceasta poate fi 
menținută fără modificări, așa cum s-a 
întâmplat cu cea care a avut ca obiect
înființarea unui Parchet European;

Or. it

Amendamentul 3
Giuseppe Gargani

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

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 

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 
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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.

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 largă de 
delegare conformă cu articolul 290 din 
TFUE, într-o act propus, nu permite o 
evaluare a conformității realității 
legislative concrete cu principiul 
subsidiarității, sau a absenței acesteia;
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