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AMENDAMENTELE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolul 15 
alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, nicio 
măsură de punere în aplicare nu poate 
limita exercitarea drepturilor și 
libertăților recunoscute prin cartă decât 
dacă este prevăzută de lege și respectă 
substanța acestor drepturi și libertăți.

Justificare
În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a Cartei UE, obligația de a limita 
drepturile fundamentale deja prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
exclusiv prin lege este actualmente confirmată la articolul 52 din Carta Europeană. 
Parlamentul European a ridicat deja, de mai multe ori, problema nerespectării drepturilor 
fundamentale în cazul măsurilor adoptate în cadrul așa-numitelor comitologice (a se 
vedea cazurile legate de principiile „Safe Harbour”, constatarea de către Comisie a 
caracterului adecvat al Acordului UE-SUA privind PNR din 2004 și, mai recent, măsurile 
de punere în aplicare a codului frontierelor Schengen care definesc mandatul FRONTEX. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iiia) spațiul de libertate, securitate și 
justiție;

Justificare
Procedura de examinare este, prin definiție, procedura care recunoaște și consolidează 
controlul efectuat de statele membre asupra modului în care Comisia își exercită 
competențele de executare. Statelor membre trebuie să li se confere competențe sporite de 
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control, având în vedere importanța specifică a relației dintre ordinea de drept națională 
și europeană, astfel cum este prevăzută la articolul 67 alineatul (1) din TFUE, precum și 
importanța și caracterul sensibil al politicilor legate de libertate, securitate și justiție. ("1. 
Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre.”

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Referințele tuturor documentelor 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(f), 
precum și informațiile menționate la 
alineatul (1) litera (g) trebuie făcute publice 
în registru.

3. În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei1, referințele și textele tuturor 
documentelor menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(f), precum și informațiile 
menționate la alineatul (1) litera (g) trebuie 
făcute publice în registru.
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Justificare

Regulamentul 1049/2001 este deja aplicabil textelor legate de procedura de luare a deciziilor 
pentru comitologie. Părțile interesate pot atrage atenția instituțiilor, în special a 
Parlamentului European, ori de câte ori un proiect de măsură ar putea fi considerat 
inadecvat, numai în măsura în care textele pregătitoare sunt direct disponibile pentru lumea 
din afară. Asigurând transparența corespunzătoare în faza de pregătire a măsurilor de 
punere în aplicare, Uniunea Europeană nu numai că se pune în slujba dreptului la 
transparență al cetățenilor săi, ci contribuie și la eficientizarea propriului său proces 
decizional.
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