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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cel de-al 26-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
dreptului comunitar (2008)
(2010/2076(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind proiectul EU 
Pilot” (COM(2010)0070),

– având în vedere cel de-al 25-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
dreptului comunitar (2007) (COM(2008)0777),

– având în vedere documentele de lucru ale serviciilor Comisiei (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 şi SEC(2010)0182),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 septembrie 2007 intitulată „Către o Europă a 
rezultatelor – aplicarea legislaţiei comunitare” (COM(2007)0502),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2002 privind relațiile cu reclamantul 
în legătură cu cazurile de nerespectare a dreptului comunitar (COM(2002)0141),

– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind cel de-al 
23-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar 
(2005)1,

– având în vedere articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor şi cel al Comisiei pentru petiţii (A70000/2010),-

1. regretă faptul că Comisia nu a oferit un răspuns la chestiunile expuse de Parlament în 
rezoluţiile sale anterioare, în special rezoluţia din 21 februarie 2008, menţionată anterior;
remarcă lipsa de progrese în ceea ce priveşte transparenţa, în special referitor la proiectul 
„EU Pilot” şi problema resurselor umane;

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

3. remarcă faptul că, pe de o parte, cetăţenii sunt văzuţi ca având un rol esenţial în asigurarea 

                                               
1 JO C 184E, 6.8.2009, p. 63.
2 Raport de evaluare privind proiectul EU Pilot, p. 2.



PE443.023v01-00 4/6 PR\820541RO.doc

RO

respectării dreptului comunitar în practică1, iar pe de altă parte – în cadrul EU Pilot –
aceştia sunt excluşi tot mai mult de la orice proceduri ulterioare; consideră că aceasta 
contravine declaraţiilor solemne din tratate, în temeiul cărora „deciziile se iau cu 
respectarea deplină a principiului transparenţei şi cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni” 
(articolul 1 din TUE), „instituţiile Uniunii ... acţionează respectând în cel mai înalt grad 
principiul transparenţei” (articolul 15 din TFUE) şi „în toate activităţile sale, Uniunea 
respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiază de o atenţie egală din partea 
instituţiilor [... ] sale” (articolul 9 din TUE);

4. consideră că, în forma actuală, rapoartele anuale ale Comisiei „privind monitorizarea 
aplicării dreptului comunitar” nu oferă cetăţenilor sau celorlalte instituţii informaţii 
suficiente legate de situaţia reală a aplicării dreptului comunitar, deoarece Comisia face 
referire doar la procedurile formale iniţiate împotriva statelor membre care nu au transpus 
dreptul comunitar în sistemele lor juridice naţionale; cu toate acestea, consideră că ar fi în 
interesul cetăţenilor şi al Parlamentului să fie informaţi atunci când Comisia iniţiază 
proceduri pentru transpunerea incorectă sau eronată a dreptului comunitar şi să li se ofere 
detalii referitoare la acestea;

5. solicită Comisiei să propună un „cod procedural” sub forma unui regulament în baza 
noului temei juridic al articolului 298 din TFUE, care să detalieze diverse aspecte ale 
procedurii privind încălcarea dreptului comunitar, inclusiv notificările, termenele-limită, 
dreptul la replică, obligaţia motivării etc., pentru a consolida drepturile cetăţenilor şi 
transparenţa; reaminteşte Comisiei că un punct important de referinţă pentru redactarea 
unui astfel de „cod procedural” este comunicarea sa din 2002;

6. reaminteşte faptul că, recent, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat în unanimitate o 
scrisoare de sprijinire a opiniilor exprimate de un petiţionar în legătură cu necesitatea unei 
proceduri administrative standard pentru supravegherea şi asigurarea respectării dreptului 
comunitar, care, fără a aduce atingere dreptului Comisiei de a decide când şi împotriva cui 
să iniţieze proceduri, ar restrânge acest drept la cadrul oferit de practica unei bune 
administrări2;

7. reaminteşte Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2010 referitoare la un 
acord-cadru revizuit privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie3 în care se 
solicită Comisiei să pună „la dispoziţia Parlamentului rezumatele referitoare la toate 
procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii, pornind de la scrisoarea de punere în 
întârziere, inclusiv, la cererea Parlamentului, [...] informaţii referitoare la aspectele vizate 
de procedura privind încălcarea dreptului Uniunii”4; 

8. solicită Comisiei să pună la dispoziţia Parlamentului date relevante care să permită o 
analiză a valorii adăugate a proiectului EU Pilot la procesul actual de gestionare a 

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 2002, p. 5: „Comisia a recunoscut, în repetate rânduri, rolul esenţial al 
reclamantului în detectarea încălcărilor dreptului comunitar”. 
2 „Libertatea de decizie poate fi un rău necesar în cadrul formelor moderne de guvernare; cu toate acestea, 
libertatea absolută de decizie corelată cu o lipsă totală de transparenţă contravin în mod fundamental principiilor 
statului de drept” - Raportul Frassoni (2005/2150(INI)) referitor la cel de-al 21-lea şi al 22-lea raport anual al 
Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2003 şi 2004), p. 17 din expunerea de motive. 
3 Texte adoptate la data respectivă, P7_TA(2010)0009.
4 idem, punctul 3 litera (e) a cincea liniuţă.
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dosarelor de încălcare a dreptului comunitar şi care ar justifica o extindere a proiectului;
consideră că aceste date ar trebui, de exemplu, să permită Parlamentului să verifice dacă 
cele 10 săptămâni acordate unui stat membru pentru a găsi o soluţie la un caz concret nu 
au întârziat şi mai mult iniţierea unei proceduri de încălcare, a cărei durată este şi aşa 
extrem de lungă şi nedeterminată;

9. cere Comisiei să aloce resurse suficiente care să permită o monitorizare deplină a aplicării 
dreptului comunitar, iniţierea din proprie iniţiativă a unor cauze şi stabilirea de priorităţi 
pentru acţiuni mai ferme şi sistematice; solicită Comisiei să ofere Parlamentului, după 
cum s-a cerut în repetate rânduri, date exacte şi complete referitoare la resursele alocate în 
vederea procesării de către diversele Direcţii Generale a cazurilor de încălcare a dreptului 
comunitar şi date referitoare la resursele alocate proiectului EU Pilot; reaminteşte 
Comisiei faptul că Parlamentul s-a angajat să sprijine Comisia prin creşterea alocărilor 
bugetare pentru a pune la dispoziţie mai multe resurse;

10. reaminteşte angajamentul Consiliului de a încuraja statele membre să elaboreze şi să 
publice tabele de corelare a directivelor şi a măsurilor naţionale de transpunere; subliniază 
faptul că aceste tabele sunt esenţiale pentru a permite Comisiei să monitorizeze în mod 
eficace măsurile de punere în aplicare adoptate de statele membre; 

11. menţionează faptul că instanţele naţionale deţin un rol fundamental în aplicarea dreptului 
comunitar şi sprijină pe deplin eforturile UE de a îmbunătăţi şi de a coordona formarea 
juridică a judecătorilor naţionali, a personalului din justiţie şi a funcţionarilor 
administraţiilor naţionale;

12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
Curţii de Justiţie, Ombudsmanului European şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport evaluează monitorizarea de către Comisie a aplicării dreptului comunitar în 
2008. Analiza se axează pe raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind proiectul 
EU Pilot”, în care Comisia propune o evaluare a realizărilor proiectului „EU Pilot” după 22 de 
luni de la demararea acestuia. Raportoarea abordează anumite aspecte-cheie legate de 
derularea proiectului EU Pilot şi rolul cetăţenilor în asigurarea respectării dreptului comunitar 
la nivel naţional, solicitând Comisiei să pună la dispoziţie date relevante care să permită o 
analiză a valorii adăugate a EU Pilot la procedurile actuale de încălcare a dreptului 
comunitar1. Raportoarea sugerează, de asemenea, ca, în vederea derulării procedurii de 
încălcare a dreptului comunitar, Comisia să propună un „cod procedural”, în baza noului 
temei juridic al articolului 298 din TFUE, pentru a consolida drepturile cetăţenilor şi 
transparenţa.

                                               
1 Discuţii mai ample referitoare la preocupările Parlamentului privind derularea proiectului EU Pilot sunt 
conţinute în articolul elaborat de Melanie Smith, intitulat „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; 
the decline of the infringement process” (2008) 33 European Law Review 777.


