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Amendamentul 1
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 
2008 privind rolul judecătorului național 
în sistemul jurisdicțional al Uniunii 
Europene;

Or.en

Amendamentul 2
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă faptul că prin intermediul EU 
Pilot, Comisia are drept scop consolidarea 
„angajamentului, cooperării și 
parteneriatului între Comisie și statele 
membre” * și, în strânsă cooperare cu 
administrațiile naționale, are în vedere 
identificarea de modalități de aplicare a 
dreptului comunitar; consideră că aceasta 
reprezintă o formă de cooperare 
interguvernamentală care se substituie 
obligației Comisiei stipulate la articolul 17 
din TUE, și anume de a „asigura 
aplicarea tratatelor, precum și a 
măsurilor adoptate de instituții în temeiul 
acestora”;

2. remarcă faptul că prin intermediul EU 
Pilot, Comisia are drept scop consolidarea 
„angajamentului, cooperării și 
parteneriatului între Comisie și statele 
membre” 1și, în strânsă cooperare cu 
administrațiile naționale, are în vedere 
identificarea de modalități de aplicare a 
dreptului comunitar; consideră că această 
inițiativă răspunde unei noi necesități de 
cooperare între toate instituțiile Uniunii 
Europene, în scopul promovării unei 
Uniuni, care, în urma intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, este eficientă și 
axată pe nevoile cetățenilor; 

Or.en

                                               
1 Raport de evaluare privind proiectul EU Pilot, p. 2.
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Amendamentul 3
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. remarcă faptul că, pe de o parte, cetățenii 
sunt văzuți ca având un rol esențial în 
asigurarea respectării dreptului comunitar 
în practică*, iar pe de altă parte – în cadrul 
EU Pilot – aceștia sunt excluși tot mai mult 
de la orice proceduri ulterioare; consideră 
că aceasta contravine declarațiilor 
solemne din tratate, în temeiul cărora 
„deciziile se iau cu respectarea deplină a 
principiului transparenței și cât mai 
aproape cu putință de cetățeni” (articolul 1 
din TUE), „instituțiile Uniunii ...  
acționează respectând în cel mai înalt grad 
principiul transparenței” (articolul 15 din 
TFUE) și „în toate activitățile sale, 
Uniunea respectă principiul egalității 
cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție 
egală din partea instituțiilor [... ] sale” 
(articolul 9 din TUE);

3. remarcă faptul că, pe de o parte, cetățenii 
sunt văzuți ca având un rol esențial în 
asigurarea respectării dreptului comunitar 
în practică1, iar pe de altă parte – în cadrul 
EU Pilot – aceștia ar putea fi excluși tot 
mai mult de la orice proceduri ulterioare; 
consideră că această consecință trebuie 
evitată, considerând proiectul EU Pilot ca 
pe un nou tip de „mediere”, în care 
cetățenii sunt pe deplin implicați și care le 
conferă statutul de reclamant inițial; 
consideră că această abordare ar reflecta 
mai bine obiectivele tratatului, în temeiul 
cărora „deciziile se iau cu respectarea 
deplină a principiului transparenței și cât 
mai aproape cu putință de cetățeni” 
(articolul 1 din TUE), „instituțiile Uniunii 
...   acționează respectând în cel mai înalt 
grad principiul transparenței” (articolul 15 
din TFUE) și „în toate activitățile sale, 
Uniunea respectă principiul egalității 
cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție 
egală din partea instituțiilor [... ] sale” 
(articolul 9 din TUE);

Or.en

Amendamentul 4
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 2002, p. 5: „Comisia a recunoscut, în repetate rânduri, rolul esențial al 
reclamantului în detectarea încălcărilor dreptului comunitar”.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de faptul că, pentru a asigura 
funcționarea proiectului EU Pilot, 
Comisia a creat o „bază electronică de 
date confidențială”1, care permite 
comunicarea dintre serviciile Comisiei și 
autoritățile din statele membre, ceea ce 
arată că cetățenii sunt practic excluși din 
comunicarea dintre Comisie și statele 
membre; invită Comisia să asigure 
Parlamentului accesul adecvat la această 
bază de date, pentru a-i permite să își 
exercite funcția de control asupra 
modului în care Comisia își îndeplinește 
rolul de gardian al tratatelor;

Or.en

Amendamentul 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că rolul activ al cetățenilor 
Uniunii Europene este menționat explicit 
în Tratatul privind Uniunea Europeană, 
în special în dispozițiile privind inițiativa 
cetățenească europeană; consideră că 
posibilitatea cetățenilor de a defini agenda 
legislativă este, de asemenea, direct legată 
de rolul concret și esențial al acestora de 
a se asigura că dreptul Uniunii este 
aplicat în mod corect și respectat, precum 
și că procedurile aferente sunt 
transparente și caracterizate de 
certitudine;

Or.en

                                               
1 Raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind proiectul EU Pilot” COM (2010) 0070, p. 2.
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Amendamentul 6
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. dorește să se asigure că acțiunea 
Comisiei de colectare a datelor detaliate 
privind toate tipurile de încălcări va 
continua, precum și că Parlamentul va 
avea acces liber la aceste date pentru a-i 
permite să își exercite funcția de control 
asupra modului în care Comisia își 
îndeplinește rolul de gardian al tratatelor;
sintetizarea și clasarea în funcție de 
categorii a acestor date ar trebui să fie 
coerente cu rapoartele anuale anterioare 
pentru a facilita evaluarea semnificativă 
de către Parlament a progreselor realizate 
de Comisie, indiferent dacă încălcarea a 
fost abordată în cadrul proiectului EU 
Pilot sau al procedurii inițiale de 
încălcare;

Or.en

Amendamentul 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. menționează că orice întârziere în 
materie de punere în aplicare și 
transpunere a dreptului Uniunii 
Europene afectează direct viața cotidiană 
a cetățenilor și exercitarea drepturilor lor;
subliniază costurile ridicate derivate din 
încălcarea  și nepunerea în aplicare a 
dreptului UE și lipsa de încredere în 
instituțiile europene care rezultă din 
acestea;
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Or.en

Amendamentul 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că, recent, Comisia pentru 
afaceri juridice a instituit un grup de 
lucru privind dreptul administrativ al 
Uniunii Europene, cu scopul de a evalua 
dacă acest drept poate face obiectul 
codificării, precum și eventuala amploare 
concretă a unui astfel de proiect;
consideră că rezultatele acestui grup de 
lucru ar trebui să fie luate în considerare 
în cadrul dezbaterilor privind Codul 
administrativ european;

Or.en

Amendamentul 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că, în calitate de gardian 
al tratatelor, Comisia are rolul primordial 
de asigurare a punerii în aplicare corecte 
și în timp util a dreptului Uniunii 
Europene de către statele membre;
încurajează Comisia să utilizeze toate 
competențele care i-au fost conferite de 
tratate, în special noile dispoziții ale 
articolului 260 din TFUE privind cazurile 
de încălcare a obligației de comunicare a 
măsurilor de transpunere a unei directive 
de către statele membre;

Or.en
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Amendamentul 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. ia act, cu deosebit interes, de 
angajamentul Comisiei de a evalua în 
mod sistematic răspunsul comunicat de 
statul membru ca urmare a unei plângeri;
solicită Comisiei să elaboreze această 
evaluare realizată cu cea mai mare 
atenție, după analizarea promptă a 
dosarului; solicită clarificarea rolului 
reclamantului în cadrul procedurii de 
evaluare;

Or.en

Amendamentul 11
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că paralel cu inițierea de 
către Comisie a unei proceduri de 
încălcare a dreptului comunitar împotriva 
statului membru, Comisia trebuie să 
publice o comunicare conform căreia 
actul care încalcă legislația UE poate fi 
atacat în fața instanțelor naționale de 
către cetățenii afectați din statul membru 
respectiv;

Or.en
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Amendamentul 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunere de rezoluție Amendamentul

11 a. reamintește Rezoluția sa din 17 
iunie 2010 privind formarea judiciară în 
materie civilă și comercială; consideră că 
este extrem de importantă consolidarea 
formării judiciare, având în vedere și 
perspectiva Planului de acțiune pentru 
implementarea Programului de la 
Stockholm;

Or.en


