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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că competențele legislative 
ale Parlamentului au fost întărite prin 
utilizarea sporită a procedurii de codecizie 
de la intrarea în vigoare a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE); subliniază că actele juridice care 
se ocupă cu cooperarea judiciară în materie 
penală și de cooperare polițienească sunt 
acum, de regulă, adoptate în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară;

1. subliniază că competențele legislative 
ale Parlamentului European au fost întărite 
prin utilizarea sporită a procedurii de 
codecizie de la intrarea în vigoare a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE); subliniază că actele 
juridice care se ocupă cu cooperarea 
judiciară în materie penală și de cooperare 
polițienească sunt acum, de regulă, 
adoptate în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară;

Or. en

Amendamentul 2
Judith Sargentini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că competențele legislative 
ale Parlamentului au fost întărite prin 
utilizarea sporită a procedurii de codecizie 
de la intrarea în vigoare a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE); subliniază că actele juridice care 
se ocupă cu cooperarea judiciară în 
materie penală și de cooperare 
polițienească sunt acum, de regulă, 
adoptate în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară;

1. subliniază că competențele legislative 
ale Parlamentului au fost întărite prin 
utilizarea sporită a procedurii de codecizie 
de la intrarea în vigoare a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE); condamnă ca fiind 
nedemocratică și contrară principiului 
statului de drept utilizarea în continuare,
la aproape patru ani de la intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, a 
procedurilor privind punerea în aplicare a 
actelor din fostul pilon al treilea, care 
adeseori exclud Parlamentul sau prevăd 
doar consultarea acestuia, indiferent de 
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natura deciziilor care urmează a fi luate;
regretă că Decizia 2013/392/UE a 
Consiliului din 22 iulie 2013 de stabilire a 
datei de la care produce efecte Decizia 
2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 
2008 privind accesul la Sistemul de 
informații privind vizele (VIS) în vederea 
consultării de către autoritățile desemnate 
ale statelor membre și de către Europol în 
scopul prevenirii, depistării și cercetării 
infracțiunilor de terorism și a altor 
infracțiuni grave a fost adoptată fără 
implicarea Parlamentului, încălcând 
procedurile decizionale corecte; invită 
Comisia să modifice actele legale ale 
fostului pilon al treilea pentru a le alinia 
la noua ierarhie a normelor;

Or. en

Amendamentul 3
Judith Sargentini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că articolul 3 din TUE 
conține lista de valori comune, pe care 
Uniunea se întemeiază; consideră că 
respectul pentru valorile respective ar 
trebui asigurat atât de Uniune, cât și de 
statele membre; subliniază că un sistem 
legislativ și instituțional adecvat ar trebui 
instituit pentru a proteja valorile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 4
Judith Sargentini

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că Parlamentul este în 
prezent un actor instituțional complet 
dezvoltat în domeniul politicilor de 
securitate și, prin urmare, este îndreptățit 
să participe în mod activ la stabilirea 
caracteristicilor și priorităților politicilor 
respective și la evaluarea instrumentelor 
respective, pentru a fi efectuate în comun 
de Parlamentul European, parlamentele 
naționale și Consiliu; consideră că 
Parlamentul ar trebui să aibă un rol 
esențial în evaluarea și definirea 
politicilor de securitate internă, întrucât 
acestea au un impact profund asupra 
drepturilor fundamentale ale tuturor 
persoanelor care trăiesc în UE; prin 
urmare, subliniază nevoia de a se asigura 
că aceste politici țin numai de 
responsabilitatea instituției europene 
direct alese pentru control și 
supraveghere democratică;

Or. en

Amendamentul 5
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază însemnătatea deosebită a 
includerii Cartei drepturilor fundamentale 
în Tratatul de la Lisabona; subliniază că 
Carta a devenit obligatorie din punct de 
vedere juridic pentru instituțiile Uniunii 
Europene și pentru statele membre atunci 
când implementează legislația Uniunii;

2. subliniază însemnătatea deosebită a 
includerii Cartei drepturilor fundamentale 
în Tratatul de la Lisabona; subliniază că 
Carta a devenit obligatorie din punct de 
vedere juridic pentru instituțiile Uniunii 
Europene și pentru statele membre atunci 
când implementează legislația Uniunii, 
transformând astfel valorile de bază în 
drepturi concrete;

Or. en
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Amendamentul 6
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită toate instituțiile UE, guvernele 
și parlamentele statelor membre să 
valorifice noul cadru instituțional și 
juridic creat prin Tratatul de la Lisabona 
astfel încât să elaboreze o politică internă 
cuprinzătoare în materie de drepturi ale 
omului pentru Uniune, care să ofere 
mecanisme eficace de responsabilizare la 
nivel național, cu scopul de a combate 
încălcările drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
a introdus noul drept al inițiativei 
cetățenești europene; subliniază 
necesitatea eliminării tuturor barierelor 
tehnice și birocratice care împiedică încă 
utilizarea eficace a inițiativei cetățenești 
europene și încurajează participarea 
activă a cetățenilor la conturarea 
politicilor UE;

Or. en
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Amendamentul 8
Judith Sargentini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că Tratatul prevede că 
un act legislativ poate delega Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ; invită Comisia să facă o 
distincție adecvată între actele delegate și 
actele de punere în aplicare atunci când 
propune acte legislative pentru a asigura că 
se aplică tipul corespunzător de act;

3. subliniază faptul că Tratatul prevede că 
un act legislativ poate delega Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ; invită Comisia să facă o 
distincție adecvată între actele delegate și 
actele de punere în aplicare atunci când 
propune acte legislative pentru a asigura că 
se aplică tipul corespunzător de act;
consideră că măsurile care implică 
abaterea temporară urgentă de la normele 
stabilite în actul de bază ar trebui 
adoptate prin acte delegate, atunci când 
actul de bază este adoptat prin procedura 
legislativă ordinară;

Or. en

Amendamentul 9
Judith Sargentini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de obligația Comisiei de a informa 
Parlamentul în mod regulat cu privire la 
negocierile în curs privind acordurile 
internaționale, în special în cazul în care 
aceste acorduri afectează drepturile 
fundamentale ale cetățenilor UE (articolul 
218 din TFUE);

4. ia act de obligația Comisiei de a informa 
Parlamentul imediat și pe deplin în toate 
etapele negocierilor în curs privind 
acordurile internaționale, în special în 
cazul în care aceste acorduri afectează 
drepturile fundamentale ale cetățenilor UE
(articolul 218 din TFUE);

Or. en



PE524.619v01-00 8/10 AM\1011275RO.doc

RO

Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază, de asemenea, că 
Parlamentul European ar trebui să 
consolideze evaluarea impactului 
autonom asupra drepturilor fundamentale 
în ceea ce privește propunerile legislative 
și amendamentele examinate în cursul 
procesului legislativ, și să instituie o 
monitorizare a „mecanismelor de 
supraveghere a încălcărilor drepturilor 
omului”;

Or. en

Amendamentul 11
Nuno Melo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește Comisiei Europene să 
pună în aplicare articolul 17 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
în conformitate cu care Comisia inițiază 
programarea anuală și multianuală 
pentru ca Uniunea „să încheie acorduri 
interinstituționale”.

Or. pt

Amendamentul 12
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. în vederea asigurării cooperării loiale 
între instituțiile implicate în procesul 
legislativ, îndeamnă Consiliul să studieze 
posibilitatea de a acorda permisiunea 
reprezentanților Parlamentului de a 
participa la reuniunile sale, în anumite 
cazuri (cum ar fi grupuri de lucru și 
COREPER ), așa cum este deja cazul cu 
reprezentanții Comisiei.

5. în vederea asigurării cooperării loiale și 
a unui dialog deschis și continuu între 
instituțiile implicate în procesul legislativ, 
îndeamnă Consiliul să studieze 
posibilitatea de a acorda permisiunea 
reprezentanților Parlamentului de a 
participa la reuniunile sale, în anumite 
cazuri (cum ar fi grupuri de lucru și 
COREPER), așa cum este deja cazul cu 
reprezentanții Comisiei.

Or. en

Amendamentul 13
Nuno Melo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută faptul că, prin Tratatul de la 
Lisabona, o democratizare mai mare este 
asociată cu o participare mai mare a 
parlamentelor naționale în adoptarea 
procedurii legislative, în special în ceea ce 
privește principiile proporționalității și 
subsidiarității;

Or. pt

Amendamentul 14
Nuno Melo

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că articolul 17 alineatul 
(8) din Tratatul privind Uniunea 



PE524.619v01-00 10/10 AM\1011275RO.doc

RO

Europeană stabilește în mod expres 
responsabilitatea politică a Comisiei față 
de Parlamentul European, care este 
crucială pentru buna funcționare a 
sistemului politic al UE;

Or. pt

Amendamentul 15
Nuno Melo

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază necesitatea unei reale 
cooperări între instituțiile implicate în 
procesul legislativ în legătură cu schimbul 
de documente, precum avize juridice, 
pentru a permite un dialog constructiv, 
sincer și valabil din punct de vedere 
juridic între instituții.

Or. pt


