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Amendamentul 1
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reaminteşte că SOLVIT nu este un 
organism UE cu puteri formale de a se 
pronunţa cu privire la legislaţia UE, ci 
este o reţea de cooperare voluntară, 
înfiinţată de administraţiile naţionale,
pentru a rezolva într-o manieră informală 
problemele cetăţenilor şi ale mediilor de 
afaceri ce decurg din aplicarea greşită a 
prevederilor legislative privind piaţa 
internă, de către autorităţile publice; 

4. recunoaşte eficienţa SOLVIT ca reţea 
de cooperare care urmăreşte să rezolve
într-o manieră informală problemele 
cetăţenilor şi ale mediilor de afaceri ce 
decurg din aplicarea greşită a prevederilor 
legislative privind piaţa internă, de către 
autorităţile publice;

Or. en

Amendamentul 2
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că există diverse entităţi prin 
intermediul cărora cetăţenii UE îşi pot 
face cunoscute problemele, inclusiv 
Comisia pentru petiţii din cadrul 
Parlamentului, SOLVIT, Comisia 
Europeană şi Ombudsmanul European;

Or. en
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Amendamentul 3
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează SOLVIT să transmită 
cazurile de aplicare greşită ale legislaţiei 
UE care sunt prea complexe pentru a fi 
rezolvate de SOLVIT nu numai Comisiei 
Europene, ci şi Comisiei pentru petiţii a 
Parlamentului European, acolo unde este 
cazul;

6. invită SOLVIT să transmită cazurile de 
aplicare greşită ale legislaţiei UE care sunt 
prea complexe pentru a fi rezolvate de 
SOLVIT nu numai Comisiei Europene, ci 
şi Comisiei pentru petiţii a Parlamentului 
European, acolo unde este cazul;

Or. en

Amendamentul 4
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că procesul de petiţionare 
poate contribui pozitiv la un proces de 
legiferare mai bun; reaminteşte că, în urma 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, va creşte semnificativ puterea 
Parlamentului de a modela, revizui şi 
îmbunătăţi legislaţia UE într-un mod activ 
şi direct;

8. consideră că procesul de petiţionare 
poate contribui pozitiv la un proces de 
legiferare mai bun; reaminteşte că, în urma 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, va creşte semnificativ puterea 
Parlamentului de a modela, revizui şi 
îmbunătăţi legislaţia UE într-un mod activ 
şi direct; reaminteşte, de asemenea, că 
trebuie luată în considerare şi creşterea 
rolului parlamentelor naţionale;

Or. fr

Amendamentul 5
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. constată, de asemenea, că nu există 
un centru unic de referinţă responsabil 
care să trateze plângerile cetăţenilor din 
faza iniţială până la cea finală, deoarece 
acestea sunt depuse prin intermediul 
diferitelor canale aflate la dispoziţia 
acestora; face apel la o mai bună 
coordonare a diferitelor entităţi implicate 
în recepţionarea şi tratarea plângerilor 
cetăţenilor;

Or. en

Amendamentul 6
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de faptul că Parlamentul a primit 
recent o plângere privind SOLVIT în care 
se afirma că persoanele care au făcut 
plângerea contestau informaţiile care le-
au fost furnizate şi nu erau de acord cu 
rezultatul unei proceduri a SOLVIT; 
subliniază faptul că aceasta este singura 
plângere primită pentru perioada 
cuprinsă în raportul anual pentru 2008;

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că pe pagina de internet a 
Solvit nu există niciun link către Comisia 
pentru petiţii a Parlamentului; solicită 
SOLVIT să adauge un astfel de link, pentru 
ca cetăţenii să fie informaţi de dreptul lor 
de a adresa petiţii Parlamentului European, 
acesta constituind un mijloc de a obţine 
remedii şi soluţii nejuridice pentru 
problemele ridicate de cetăţenii Uniunii 
prin procesul politic şi legislativ.

10. constată că pe pagina de internet a 
Solvit nu există niciun link către Comisia 
pentru petiţii a Parlamentului European şi 
nici măcar către comisiile competente din 
cadrul parlamentelor naţionale; solicită 
SOLVIT să adauge un astfel de link, pentru 
ca cetăţenii să fie informaţi de dreptul lor 
de a adresa petiţii Parlamentului European, 
acesta constituind un mijloc de a obţine 
remedii şi soluţii nejuridice pentru 
problemele ridicate de cetăţenii Uniunii 
prin procesul politic şi legislativ.

Or. fr

Amendamentul 8
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. constată că pe pagina de internet a 
Solvit nu există niciun link către Comisia 
pentru petiţii a Parlamentului; solicită 
SOLVIT să adauge un astfel de link, 
pentru ca cetăţenii să fie informaţi de 
dreptul lor de a adresa petiţii Parlamentului 
European, acesta constituind un mijloc de a 
obţine remedii şi soluţii nejuridice pentru 
problemele ridicate de cetăţenii Uniunii 
prin procesul politic şi legislativ.

10. solicită SOLVIT să adauge, pe site-ul 
său, un link către Comisia pentru petiţii 
din cadrul Parlamentului, pentru ca 
cetăţenii să fie informaţi de dreptul lor de a 
adresa petiţii Parlamentului European, 
acesta constituind un mijloc de a obţine 
remedii şi soluţii nejuridice pentru 
problemele ridicate de cetăţenii Uniunii 
prin procesul politic şi legislativ.

Or. en

Amendamentul 9
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. sprijină, în plus, crearea unui site 
comun al tuturor instituţiilor europene, 
menit să acorde asistenţă cetăţenilor şi să 
le recomande acestora instituţia sau 
organismul competente cu tratarea 
plângerilor lor;

Or. en


