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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

14.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(0050/2012)

Ref.: Avizul motivat al Parlamentului Republicii Lituania referitor la propunerea de 
regulament al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE)
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Spre informare, vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului lituanian 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Republicii Lituania

Raport final

referitor la conformitatea propunerii Comisiei Europene de regulament al Consiliului privind 
statutul unei fundații europene (FE) cu principiile subsidiarității și proporționalității

Document COM (2012) 35

Actualitatea propunerii pentru Lituania: propunerea nu este deosebit de actuală (nu figurează 
pe lista de priorități a Parlamentului)

10. Aprilie 2012 nr. ES-12-43 Vilnius

Cu privire la eventualul conflict dintre propunerea de aprobare a actului legislativ al UE și 
principiul subsidiarității:

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului,

după ce a deliberat cu privire la poziția adoptată de Ministerul Economiei (POZ-144);

în urma examinării de către Comisia de control bugetar, Comisia juridică și Comisia pentru 
ordinea de drept din cadrul Parlamentului a propunerii de regulament privind statutul unei 
fundații europene (denumită, în continuare, propunerea);

în urma evaluării concluziilor Serviciului juridic din cadrul administrației Parlamentului și ale 
Serviciului de drept european din cadrul Ministerului Justiției, a hotărât:

propunerea Comisiei Europene de regulament privind statutul unei fundații europene 
contravine, eventual, pe baza următoarelor argumente, principiilor subsidiarității și 
proporționalității:

1. necesitatea creării unei noi forme juridice nu este suficient motivată în ceea ce privește 
criteriul avantajului evident, deoarece:

- formele juridice create actualmente la nivel european (societățile europene, societățile de 
interes economic european, cooperativele europene) nu sunt populare;

- punerea la dispoziție a unor donații și ajutoare în alte state membre poate eventual reduce 
sprijinul primit de beneficiarii prestațiilor de sprijin naționale;

- mijloacele financiare prevăzute pentru consultanța juridică în faza de înființare a unei 
fundații nu numai că nu se reduc, ci dimpotrivă, pot să crească. 

2. Instrumentele naționale de supraveghere și control existente s-ar putea dovedi insuficiente, 
din care cauză, pentru Fundația Europeană, ar trebui înființate autorități de supraveghere noi.

3. Propunerea nu prezintă suficiente argumente întemeiate, conform cărora obiectivul de a 



CM\900760RO.doc 3/3 PE488.013v01-00

RO

eficientiza activitățile de sprijin și ajutorare ar putea fi realizat mai bine la nivel european.

4. În pofida faptului că în Lituania sunt în activitate organisme de utilitate publică, nu exisă 
nicio corespondență cu Fundația Europeană (nu este prevăzută nicio posibilitate ca persoanele 
juridice să nu aibă membri, nu este prevăzută nicio instituție care să exercite o funcție de 
supraveghere ș.a.m.d.), astfel că intrarea în vigoare a propunerii ar echivala, pentru Lituania, 
cu o obligație directă sau indirectă de a aproba sau modifica acte juridice naționale care ar 
implica definirea unor dispoziții neuzuale pentru ordinea de drept națională lituaniană.

Președintele comisiei Česlovas Vytautas Stankevičius


