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Amendamentul 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este unul 
dintre pilonii fundamentali ai cetățeniei 
europene, oferind instrumentele pentru o 
participare din ce în ce mai mare a 
populației la procesul decizional al Uniunii 
Europene și subliniază, în acest sens, rolul 
esențial al Comisiei pentru petiții ca o 
legătură efectivă între cetățeni, Parlament 
și Comisie;

1. subliniază faptul că dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este unul 
dintre pilonii fundamentali ai cetățeniei 
europene, decurgând din articolul 44 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și oferind instrumentele pentru o 
participare din ce în ce mai mare a 
populației la procesul decizional al Uniunii 
Europene și subliniază, în acest sens, rolul 
esențial al Comisiei pentru petiții ca o 
legătură efectivă între cetățeni, Parlament 
și Comisie;

Or. en

Amendamentul 2
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită să fie implicată pe deplin, 
alături de celelalte comisii parlamentare, 
în controlul eficient al modului în care 
dreptul UE este aplicat în statele membre, 
având în vedere că miza este credibilitatea 
dreptului UE;

Or. en

Amendamentul 3
Rainer Wieland
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că petițiile înaintate de 
cetățenii și locuitorii Uniunii Europene se 
referă în special la încălcări ale dreptului 
UE în domeniul drepturilor 
fundamentale, al mediului, al pieței 
interne și al drepturilor de proprietate; 
consideră că petițiile dovedesc că există în 
continuare cazuri frecvente și larg 
răspândite de transpunere incompletă sau 
de aplicare necorespunzătoare a dreptului 
UE;

Or. de

Amendamentul 4
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia Europeană să recunoască 
rolul petițiilor în monitorizarea aplicării 
legislației Uniunii Europene și subliniază 
că petițiile se numără printre primii 
indicatori ai unor probleme legate de 
proasta implementare a legislației UE;

2. invită Comisia Europeană să recunoască 
rolul petițiilor în monitorizarea aplicării 
legislației Uniunii Europene și subliniază 
că petițiile, alături de plângerile adresate 
Comisiei, se numără printre primii 
indicatori ai unor probleme legate de 
proasta implementare a legislației UE;

Or. en

Amendamentul 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia Europeană să recunoască 
rolul petițiilor în monitorizarea aplicării 
legislației Uniunii Europene și subliniază 
că petițiile se numără printre primii 
indicatori ai unor probleme legate de 
proasta implementare a legislației UE;

2. invită Comisia Europeană să recunoască 
rolul petițiilor în monitorizarea aplicării 
eficace a legislației Uniunii Europene și 
subliniază că petițiile se numără printre 
primii indicatori ai unor probleme legate de 
proasta implementare a legislației UE;

Or. en

Amendamentul 6
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că un schimb periodic și 
instituționalizat între Comisia PETI și 
comisiile naționale echivalente ar 
contribui la o mai bună monitorizare a 
aplicării legislației UE, dat fiind faptul că 
multe cauze care implică legislația UE și 
care sunt aduse la cunoștința comisiilor 
naționale pentru petiții nu ajung 
niciodată pe masa unei instituții 
europene;

Or. en

Amendamentul 7
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, prin discutarea 
petițiilor, Comisia pentru petiții atrage 
atenția asupra aplicării 
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necorespunzătoare a legislației UE; 
propune participarea unor reprezentanți 
ai statelor membre la aceste discuții;

Or. de

Amendamentul 8
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitările sale precedente, de 
a se pune la dispoziția Comisiei pentru 
petiții informații clare cu privire la stadiul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligației care fac, totodată, obiectul unor 
petiții în curs de soluționare;

3. reiterează solicitările sale precedente, de 
a se pune la dispoziția Comisiei pentru 
petiții informații clare cu privire la stadiul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligației care fac, totodată, obiectul unor 
petiții în curs de soluționare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 din Acordul 
interinstituțional dintre Comisie și 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 9
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază numărul semnificativ de 
petiții primite pe teme legate de crizele 
economică și financiară și de măsurile de 
austeritate, care riscă să submineze 
drepturile sociale ale cetățenilor și 
reamintește că Europa trebuie să pună 
cetățenii pe primul plan și să depună 
eforturi pentru a asigura bunăstarea 
acestora;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în ceea ce privește 
funcționarea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în temeiul 
articolelor 258 și 260 din TFEU, Comisia 
ar trebui să se asigure că petițiile adresate 
Parlamentului și reclamațiile adresate 
Comisiei sunt tratate cu aceeași atenție;

Or. en

Amendamentul 11
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia Europeană să 
accelereze anchetele privind procedurile 
de constatare a neîndeplinirii obligației 
legate de situațiile în care poluarea 
mediului pune în pericol sănătatea 
umană;

Or. en

Amendamentul 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. observă că în 2011 numărul cauzelor 
de încălcare soluționate înainte de 
începerea procedurilor la Curtea de 
Justiție a scăzut la 60,4 % față de 88 % de 
cauze închise în 2010; prin urmare, este 
esențial să se monitorizeze în continuare 
cu atenție acțiunile statelor membre, 
având în vedere că unele petiții se referă 
la probleme care persistă chiar și după 
închiderea cauzei;

Or. en

Amendamentul 13
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. denunță lentoarea extremă a 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligației demarate în 2008 
în cazul poluării cu dioxină cauzată de 
instalația ILVA în Taranto (petiția 
0760/2007) și așteaptă cu nerăbdare o 
finalizare rapidă care să protejeze 
sănătatea a mii de rezidenți din acea 
zonă;

Or. en

Amendamentul 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie să 
fie chiar mai concretă și mai eficace, 
generând beneficii cu costuri minime și
acordând atenție maximă principiilor
subsidiarității și proporționalității;

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie să 
fie chiar mai concretă în ceea ce privește 
asigurarea drepturilor cetățenilor și a 
coeziunii sociale, respectând totodată 
principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 15
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie să 
fie chiar mai concretă și mai eficace, 
generând beneficii cu costuri minime și 
acordând atenție maximă principiilor 
subsidiarității și proporționalității;

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie 
aplicată într-un mod chiar mai concret și 
mai eficace, generând beneficii cu costuri 
minime și acordând atenție maximă 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie să 
fie chiar mai concretă și mai eficace, 
generând beneficii cu costuri minime și 
acordând atenție maximă principiilor 

5. consideră că, ținând seama de actuala 
situație economică, legislația UE trebuie să 
fie chiar mai concretă, mai clară și mai 
eficace, generând beneficii pentru cetățenii 
UE cu costuri minime și acordând atenție 
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subsidiarității și proporționalității; maximă principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 17
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, datorită proastei 
administrări din sectorul public, sarcina 
pe care trebuie să o suporte cetățenii este 
în continuă creștere; prin urmare, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi în acest 
domeniu, în scopul ameliorării 
administrării acestui sector și a reducerii 
costurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, datorită proastei 
administrări din sectorul public, sarcina 
pe care trebuie să o suporte cetățenii este 
în continuă creștere; prin urmare, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi în acest 
domeniu, în scopul ameliorării 
administrării acestui sector și a reducerii 
costurilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, datorită proastei 
administrări din sectorul public, sarcina pe 
care trebuie să o suporte cetățenii este în 
continuă creștere; prin urmare, îndeamnă 
Comisia și statele membre să depună mai 
multe eforturi în acest domeniu, în scopul 
ameliorării administrării acestui sector și 
a reducerii costurilor;

6. subliniază că, din cauza corupției din 
sectorul public, sarcina pe care trebuie să o 
suporte cetățenii este în continuă creștere; 
prin urmare, îndeamnă Comisia și statele 
membre să depună mai multe eforturi în 
acest domeniu, în scopul de a recâștiga 
încrederea cetățenilor în instituțiile 
naționale și europene;

Or. en

Amendamentul 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, datorită proastei 
administrări din sectorul public, sarcina pe 
care trebuie să o suporte cetățenii este în 
continuă creștere; prin urmare, îndeamnă 
Comisia și statele membre să depună mai 
multe eforturi în acest domeniu, în scopul 
ameliorării administrării acestui sector și a 
reducerii costurilor;

6. subliniază că, din cauza proastei 
administrări din sectorul public, sarcina pe 
care trebuie să o suporte cetățenii este în 
continuă creștere; prin urmare, îndeamnă 
Comisia și statele membre să depună mai 
multe eforturi în acest domeniu, în scopul 
ameliorării eficienței și eficacității 
administrării acestui sector și a reducerii 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 21
Rainer Wieland
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de 
reglementare pot fi reduse;

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu,
previzibil și fiabil; arată că o reglementare 
excesivă, la fel ca o reglementare 
insuficientă, perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de 
reglementare pot fi reduse;

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare corect; 
arată că măsurile de austeritate au un 
impact social major, reduc activitatea de 
producție și cererea internă și, astfel,
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să stopeze această abordare 
univocă;

Or. en

Amendamentul 23
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare 
pot fi reduse;

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu, 
clar și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare 
pot fi reduse; arată că, în acest caz, este 
necesară impunerea de bune practici 
legislative în UE;

Or. en

Amendamentul 24
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare 
pot fi reduse;

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare 
pot fi reduse; salută, în acest sens, 
inițiativa REFIT a Comisiei și 
încurajează continuarea consecventă și 
fermă a acesteia;

Or. en
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Amendamentul 25
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; arată că o reglementare 
excesivă perturbă competitivitatea și 
întârzie creșterea economică; evidențiază, 
prin urmare, necesitatea reducerii 
birocrației și a sarcinilor administrative și 
invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare 
pot fi reduse;

7. subliniază faptul că cetățenii, 
întreprinderile și alte părți interesate 
așteaptă un cadru de reglementare simplu 
și previzibil; evidențiază, prin urmare, 
necesitatea reducerii birocrației și a 
sarcinilor administrative și invită Comisia 
să identifice actele legislative în care 
costurile de reglementare pot fi reduse;

Or. en

Amendamentul 26
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să evite 
cerințele administrative inutile și sarcinile 
pentru întreprinderi; prin urmare, statele 
membre ar trebui să identifice în mod clar 
dispozițiile obligatorii ale legislației UE și 
măsurile pentru punerea lor în aplicare 
propuse de parlamentele naționale, 
împreună cu clarificări referitoare la 
elaborarea unor dispoziții suplimentare 
(nu cele indicate în legislația UE);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să evite 
cerințele administrative inutile și sarcinile 
pentru întreprinderi; prin urmare, statele 
membre ar trebui să identifice în mod clar 
dispozițiile obligatorii ale legislației UE și 
măsurile pentru punerea lor în aplicare 
propuse de parlamentele naționale, 
împreună cu clarificări referitoare la 
elaborarea unor dispoziții suplimentare 
(nu cele indicate în legislația UE);

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să evite 
cerințele administrative inutile și sarcinile 
pentru întreprinderi; prin urmare, statele 
membre ar trebui să identifice în mod clar 
dispozițiile obligatorii ale legislației UE și 
măsurile pentru punerea lor în aplicare 
propuse de parlamentele naționale, 
împreună cu clarificări referitoare la 
elaborarea unor dispoziții suplimentare 
(nu cele indicate în legislația UE);

8. consideră că statele membre ar trebui să 
identifice în mod clar dispozițiile 
obligatorii ale legislației UE și măsurile 
pentru punerea lor în aplicare propuse de 
parlamentele naționale;

Or. en

Amendamentul 29
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să evite 
cerințele administrative inutile și sarcinile 
pentru întreprinderi; prin urmare, statele 
membre ar trebui să identifice în mod clar 
dispozițiile obligatorii ale legislației UE și 
măsurile pentru punerea lor în aplicare 
propuse de parlamentele naționale, 
împreună cu clarificări referitoare la 
elaborarea unor dispoziții suplimentare (nu 
cele indicate în legislația UE);

8. îndeamnă statele membre să evite 
cerințele administrative inutile și sarcinile 
pentru întreprinderi, care ar putea întârzia 
creșterea economică; prin urmare, statele 
membre ar trebui să identifice în mod clar 
dispozițiile obligatorii ale legislației UE și 
măsurile pentru punerea lor în aplicare 
propuse de parlamentele naționale, 
împreună cu clarificări referitoare la 
elaborarea unor dispoziții suplimentare (nu 
cele indicate în legislația UE);

Or. en

Amendamentul 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că, la transpunerea legislației 
UE în sistemele naționale, statele membre 
ar trebui fie să transpună prevederile 
directivei în mod precis din punct de 
vedere cantitativ, fie să explice de ce 
consideră că este necesar să se extindă 
prevederile transferabile mai mult decât 
este necesar în virtutea cerințelor minime 
stabilite de legislația UE;

9. invită statele membre ca, la 
transpunerea legislației UE în sistemele 
naționale, să extindă prevederile 
transferabile mai mult decât este necesar în 
virtutea cerințelor minime stabilite de 
legislația UE;

Or. en

Amendamentul 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
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Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că standardele înalte ale 
unei participări publice veritabile sunt 
esențiale pentru asigurarea unei aplicări 
adecvate a literei și a spiritului legislației 
UE; subliniază că accesul timpuriu la 
integralitatea informațiilor relevante și 
existența unor mecanisme adecvate de căi 
de atac reprezintă piloni fundamentali ai 
participării cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 32
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. salută hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene cu privire la 
interpretarea articolului 51 din Carta 
drepturilor fundamentale, conform căreia 
organele statelor membre sunt obligate de 
drepturile prioritare ale Uniunii, inclusiv 
atunci când intenționează să limiteze prin 
dispoziții naționale libertăți fundamentale 
garantate de TFUE;

Or. de

Amendamentul 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9b. este preocupat de asigurarea de 
garanții maxime în implementarea 
corectă a legislației UE din domeniul 
mediului; consideră că ar trebui să se 
aplice principiul precauției în autorizarea 
proiectelor având un impact susceptibil de 
a încălca legislația de mediu a UE și că 
acțiunile în încetare pot fi un instrument 
eficient în acest sens;

Or. en

Amendamentul 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. evidențiază faptul că una din
principalele probleme cu care se confruntă 
statele membre o reprezintă cerințele legale 
oficiale în etapa de elaborare, cea 
legislativă, cea de planificare sau cea de 
adoptare a actelor legislative; observă că 
procesul de transpunere a legislației UE 
poate fi și mai lung în cazul în care pe 
parcursul acestor etape componența 
guvernului se schimbă; pe lângă aceasta, 
apar de asemenea probleme din cauza 
lipsei de coordonare sau de cooperare 
dintre departamente ale instituțiilor 
administrative responsabile cu 
transpunerea prevederilor directivelor;

10. evidențiază faptul că una dintre 
principalele probleme cu care se confruntă 
statele membre o reprezintă cerințele legale 
oficiale în etapa de elaborare, cea 
legislativă, cea de planificare sau cea de 
adoptare a actelor legislative; observă că 
procesul de transpunere a legislației UE 
poate fi și mai lung în cazul în care pe 
parcursul acestor etape componența 
guvernului se schimbă; pe lângă aceasta, 
apar de asemenea probleme din cauza 
lipsei de coordonare sau de cooperare 
dintre departamente ale instituțiilor 
administrative responsabile cu 
transpunerea prevederilor directivelor; 
regretă faptul că întârzierile înregistrate 
în transpunerea legislației UE în dreptul 
național devine adesea o cauză 
importantă a aplicării defectuoase a 
dreptului Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 35
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. salută faptul că toate statele membre 
participă la EU Pilot; speră că acest lucru 
va conduce la o reducere și mai mare a 
numărului de proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligației; solicită o 
informare mai bună a cetățenilor cu 
privire la EU Pilot;

Or. de

Amendamentul 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită o evaluare detaliată a 
beneficiilor reale și a costurilor
mecanismelor de contestație (pilot UE, 
Solvit etc.);

11. solicită o evaluare detaliată a eficienței
mecanismelor de contestație (EU Pilot, 
Solvit etc.); reamintește că Comisia este 
principalul organism care veghează la 
respectarea de către statele membre a 
legislației UE, atât în ceea ce privește 
transpunerea, cât și aplicarea acesteia; 

Or. en

Amendamentul 37
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia Europeană să 
acționeze mai tranșant în cazurile de 
transpunere tardivă a directivelor; 
încurajează Comisia să recurgă mai mult 
la penalități cu titlu cominatoriu; 
subliniază că, având în vedere 
transpunerea tardivă a legislației UE în 
statele membre individuale, este important 
să condiționeze noua legislație de 
implementarea corectă în statele membre;

Or. de

Amendamentul 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să ajute instituțiile 
naționale competitive să asigure 
transpunerea și aplicarea corespunzătoare a 
normelor UE și să stabilească principalii 
factori de risc pentru implementarea la 
timp și adecvată a noilor acte legislative 
(sau a celor parțial modificate), precum și 
să recomande ce factori de reducere a 
riscurilor trebuie să fie prevăzuți în 
planurile de implementare; îndeamnă, de 
asemenea, Comisia să acorde mai multă 
atenție dezvoltării comunicărilor
administrațiilor naționale bilaterale și 
Comisiei, precum și altor forme de sprijin 
destinate statelor membre;

14. îndeamnă Comisia să ajute instituțiile 
naționale competente să asigure 
transpunerea și aplicarea corespunzătoare a 
normelor UE și să stabilească principalii 
factori de risc pentru implementarea la 
timp și adecvată a noilor acte legislative 
(sau a celor parțial modificate), precum și 
să recomande introducerea de factori de 
reducere a riscurilor în planurile de 
implementare; îndeamnă, de asemenea, 
Comisia să acorde mai multă atenție 
dezvoltării comunicării bilaterale între
administrațiile naționale și Comisiei, 
precum și altor forme de sprijin destinate 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 39
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să ajute instituțiile 
naționale competitive să asigure 
transpunerea și aplicarea corespunzătoare a 
normelor UE și să stabilească principalii 
factori de risc pentru implementarea la 
timp și adecvată a noilor acte legislative 
(sau a celor parțial modificate), precum și 
să recomande ce factori de reducere a 
riscurilor trebuie să fie prevăzuți în 
planurile de implementare; îndeamnă, de 
asemenea, Comisia să acorde mai multă 
atenție dezvoltării comunicărilor 
administrațiilor naționale bilaterale și 
Comisiei, precum și altor forme de sprijin 
destinate statelor membre;

14. îndeamnă Comisia să ajute instituțiile 
naționale competitive să asigure 
transpunerea și aplicarea corespunzătoare a 
normelor UE și să elimine principalii 
factori de risc pentru implementarea la 
timp și adecvată a noilor acte legislative 
(sau a celor parțial modificate), precum și 
să recomande ce factori de reducere a 
riscurilor trebuie să fie prevăzuți în 
planurile de implementare; îndeamnă, de 
asemenea, Comisia să acorde mai multă 
atenție dezvoltării comunicărilor 
administrațiilor naționale bilaterale și 
Comisiei, precum și altor forme de sprijin 
destinate statelor membre;

Or. en

Amendamentul 40
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. invită Comisia să asigure accesul 
publicului la informații cu privire la 
cazuri de constatare a neîndeplinirii 
obligației prin intermediul unei baze de 
date ușor de utilizat, oferind informații 
cuprinzătoare cu privire la constatarea 
neîndeplinirii obligației legată de acte 
legislative specifice ale UE sau de un stat 
membru;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. invită Comisia să asigure accesul 
publicului la informații cu privire la cazuri 
de constatare a neîndeplinirii obligației prin 
intermediul unei baze de date ușor de 
utilizat, oferind informații cuprinzătoare cu 
privire la constatarea neîndeplinirii 
obligației legată de acte legislative 
specifice ale UE sau de un stat membru;

15. invită Comisia să asigure accesul 
publicului la informații cu privire la cazuri 
de constatare a neîndeplinirii obligației prin 
intermediul unei baze de date ușor de 
utilizat, oferind informații cuprinzătoare cu 
privire la constatarea neîndeplinirii 
obligației legată de acte legislative 
specifice ale UE sau de un stat membru și 
în special să informeze punctual Comisia 
pentru petiții cu privire la situația 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligației care fac obiectul 
petițiilor;

Or. en

Amendamentul 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. 399 de cazuri de constatare a 
neîndeplinirii obligației au fost închise în 
total după ce statele membre au 
demonstrat respectarea legislației UE; În 
2011, Curtea a pronunțat 62 de hotărâri 
în conformitate cu articolul 258 din 
TFUE, 53 dintre acestea (85 %) fiind în 
favoarea Comisiei;

Or. en



AM\1007693RO.doc 23/25 PE522.775v01-00

RO

Amendamentul 43
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. consideră că Comisia ar trebui să 
propună un regulament care să 
reglementeze normele procedurilor de 
urmat în cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligației sau în etapele 
premergătoare acestora. elaborarea acestor 
norme ar trebui să treacă printr-un proces 
de consultare prealabilă procedurii de luare 
a deciziilor legislative;

16. consideră că Comisia ar trebui să 
propună un regulament care să 
reglementeze normele procedurilor de 
urmat în cazurile de încălcare sau în 
etapele premergătoare acestora și care să 
garanteze, printre altele, o comunicare 
cuprinzătoare cu reclamanții. elaborarea 
acestor norme ar trebui să treacă printr-un 
proces de consultare prealabilă procedurii 
de luare a deciziilor legislative;

Or. en

Amendamentul 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. consideră că Comisia ar trebui să 
propună un regulament care să 
reglementeze normele procedurilor de 
urmat în cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligației sau în etapele 
premergătoare acestora. elaborarea acestor 
norme ar trebui să treacă printr-un proces 
de consultare prealabilă procedurii de luare 
a deciziilor legislative;

16. subliniază că capacitatea Comisiei de 
a declanșa procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligației rămâne un factor 
important pentru implementarea adecvată 
a legislației UE în statele membre; 
consideră că, pe baza unor criterii și 
proceduri clare și cuprinzătoare, Comisia 
ar trebui să propună un regulament care să 
reglementeze normele procedurilor de 
urmat în cazurile de încălcare sau în 
etapele premergătoare acestora. elaborarea 
acestor norme ar trebui să treacă printr-un 
proces de consultare prealabilă procedurii 
de luare a deciziilor legislative;

Or. en
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Amendamentul 45
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. acordă atenție unui număr în continuă 
scădere de cazuri nefinalizate de încălcări;
se apreciază că statele membre depun 
multe eforturi pentru a elimina constatările 
de neîndeplinirii obligației fără a se ajunge 
la un proces judiciar.

17. acordă atenție unui număr în continuă 
scădere de cazuri nefinalizate de încălcări;
își exprimă preocuparea legată de faptul
că statele membre depun multe eforturi 
pentru a elimina constatările de 
neîndeplinire a obligației fără a se ajunge la 
un proces judiciar, încercând să evite 
implementarea integrală a legislației UE 
în caz de constatare a încălcării;

Or. en

Amendamentul 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. în vederea realizării obiectivelor 
agendei privind reglementarea 
inteligentă, este esențial ca cetățenii și 
întreprinderile să înțeleagă modul în care 
legislația UE este aplicată în statele 
membre; în 2011 a fost găsită soluția la 
un îndelung dezacord pe această temă 
între instituțiile UE; dezacordul se referea 
la felul în care statele membre trebuie să 
explice în detaliu modul în care transpun 
directivele în ordinea juridică națională (a 
se vedea secțiunea privind „tabelele de 
corelare” din rapoartele anuale 
anterioare de monitorizare a aplicării 
dreptului UE);
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