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Amendamentul 1
Elena Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută secțiunea specială pentru petiții 
din cadrul celui de al 28-lea raport anual, 
astfel cum a fost solicitat de către 
Parlament, în care Comisia face o 
prezentare defalcată a noilor petiții primite; 
salută raportul Comisiei conform căruia 
„petițiile adresate Parlamentului European 
au condus la inițierea procedurilor de 
încălcare a dreptului Uniunii” într-o serie 
de domenii; subliniază că, în cazurile în 
care petițiile nu privesc încălcări, acestea 
furnizează Parlamentului și Comisiei 
informații semnificative privind 
îngrijorările cetățenilor;

3. salută secțiunea specială pentru petiții 
din cadrul celui de al 28-lea raport anual, 
astfel cum a fost solicitat de către 
Parlament, în care Comisia face o 
prezentare defalcată a noilor petiții primite; 
salută raportul Comisiei conform căruia 
„petițiile adresate Parlamentului European 
au condus la inițierea procedurilor de 
încălcare a dreptului Uniunii” într-o serie 
de domenii; subliniază că, chiar dacă
petițiile nu privesc încălcări, acestea 
furnizează Parlamentului și Comisiei 
informații semnificative privind 
îngrijorările cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 2
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că, deși Comisia are dreptate să 
sublinieze că „răspunderea pentru aplicarea 
corectă a legislației UE aparține, în primul 
rând, administrației și sistemelor judiciare 
ale statelor membre”, cetățenii și rezidenții 
UE depun în mod regulat petiții prin care 
declară că se confruntă cu impedimente 
reale atunci când încearcă să acceseze 
măsuri de reparare prin intermediul 
instanțelor și al administrațiilor naționale; 
subliniază că, din acest motiv, instituțiile 
europene au, de asemenea, în primul rând, 

5. observă că, deși Comisia are dreptate să 
sublinieze că „răspunderea pentru aplicarea 
corectă a legislației UE aparține, în primul 
rând, administrației și sistemelor judiciare 
ale statelor membre”, cetățenii și rezidenții 
UE depun în mod regulat petiții prin care 
declară că se confruntă cu impedimente 
reale atunci când încearcă să acceseze 
măsuri de reparare prin intermediul 
instanțelor și al administrațiilor naționale; 
subliniază că, din acest motiv, instituțiile 
europene au, de asemenea, în primul rând, 
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obligația de a investiga acțiunile statelor 
membre în domeniul de aplicare al 
mecanismelor de asigurare a respectării 
legislației și de soluționare a litigiilor;

obligația de a investiga acțiunile statelor 
membre în domeniul de aplicare al 
mecanismelor de asigurare a respectării 
legislației și de soluționare a litigiilor; ar 
trebui să se gândească și la strategii de 
informare în vederea sprijinirii 
petiționarului, de asemenea, în statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 3
Elena Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că numeroase petiții se referă 
la Carta drepturilor fundamentale și invocă 
valorile tratelor UE, evidențiind o 
discrepanță potențială, semnificativă între 
valorile consacrate de legislația primară a 
UE și cele respectate de către statele 
membre;

7. subliniază că numeroase petiții se referă 
la Carta drepturilor fundamentale și invocă 
valorile tratelor UE, evidențiind o 
discrepanță potențială, semnificativă între 
valorile consacrate de legislația primară a 
UE și respectarea acestora de către statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 4
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că mandatul original 
pentru cartă era menit să codifice 
drepturile fundamentale de care 
beneficiau cetățenii UE și că șefii de stat 
și de guvern au declarat în mod repetat și 
solemn că această cartă reprezintă 
drepturile cetățenilor UE; solicită tuturor 
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statelor membre să reconsidere 
necesitatea articolului 51 din cartă și le 
încurajează să declare în mod unilateral 
că nu vor limita drepturile persoanelor în 
temeiul acelor dispoziții din articolul 
respectiv în cadrul jurisdicției lor;

Or. en

Amendamentul 5
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că cetățenii, atunci când 
adresează o petiție Parlamentului 
European, se așteaptă să fie protejați de 
dispozițiile cartei, indiferent în care stat 
membru își au reședința și dacă este pus 
sau nu în aplicare dreptul UE; în această 
privință, este în continuare îngrijorat că 
cetățenii se simt induși în eroare cu privire 
la domeniul de aplicare real al cartei; prin 
urmare, consideră că este esențial să se 
explice în mod corespunzător principiul 
subsidiarității și să se clarifice domeniul de 
aplicare al cartei din perspectiva 
Parlamentului;

8. subliniază că cetățenii, atunci când 
adresează o petiție Parlamentului 
European, se așteaptă să fie protejați de 
dispozițiile cartei, indiferent în care stat 
membru își au reședința și dacă este pus 
sau nu în aplicare dreptul UE; în această 
privință, este în continuare îngrijorat că 
cetățenii se simt induși în eroare cu privire 
la domeniul de aplicare real al cartei; prin 
urmare, consideră că este esențial să se 
explice în mod corespunzător principiul 
subsidiarității și să se clarifice, pe baza 
articolului 51 din cartă, domeniul de 
aplicare al cartei din perspectiva 
Parlamentului;

Or. de

Amendamentul 6
Elena Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că cetățenii, atunci când 8. subliniază că cetățenii, atunci când 



PE489.651v01-00 6/10 AM\903149RO.doc

RO

adresează o petiție Parlamentului 
European, se așteaptă să fie protejați de 
dispozițiile cartei, indiferent în care stat 
membru își au reședința și dacă este pus 
sau nu în aplicare dreptul UE; în această 
privință, este în continuare îngrijorat că 
cetățenii se simt induși în eroare cu privire 
la domeniul de aplicare real al cartei; prin 
urmare, consideră că este esențial să se 
explice în mod corespunzător principiul 
subsidiarității și să se clarifice domeniul de 
aplicare al cartei din perspectiva 
Parlamentului;

adresează o petiție Parlamentului 
European, se pot aștepta să fie protejați de 
dispozițiile cartei, indiferent în care stat 
membru își au reședința și dacă este pus 
sau nu în aplicare dreptul UE; în această 
privință, este în continuare îngrijorat că 
cetățenii se pot simți induși în eroare cu 
privire la domeniul de aplicare real al 
cartei; prin urmare, consideră că este 
esențial să se explice în mod corespunzător 
principiul subsidiarității și să se clarifice 
domeniul de aplicare al cartei din 
perspectiva Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 7
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că o mare parte a petițiilor 
referitoare la drepturile fundamentale 
privesc libera circulație a persoanelor și 
că – astfel cum reiese cu claritate din 
Raportul privind cetățenia UE în 2010 –
în general, drepturile care decurg din 
cetățenie constituie o condiție importantă 
pentru utilizarea pe deplin a pieței interne 
de către cetățeni; subliniază că această 
utilizare intensă din partea cetățenilor 
poate elibera potențialele de creștere 
considerabile ale pieței interne și, prin 
urmare, repetă solicitarea sa către 
Comisie și către statele membre de a 
depune eforturi sporite în acest domeniu, 
în vederea punerii în aplicare pe deplin și 
la timp a dreptului comunitar, având în 
vedere provocările economice actuale din 
Europa;

Or. de
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Amendamentul 8
Elena Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. în plus, subliniază că cetățenii se simt, 
de asemenea, induși în eroare cu privire la 
aplicabilitatea dreptului comunitar în 
cazurile de transpunere tardivă; indică 
realitatea tulburătoare că cetățenii care nu 
se pot bucura de o legislație comunitară 
aplicabilă, deoarece nu a fost transpusă 
încă de statul membru în cauză, se găsesc 
într-o situație în care nu pot apela la niciun 
mecanism de reparare;

9. în plus, subliniază că cetățenii se pot
simți, de asemenea, induși în eroare cu 
privire la aplicabilitatea dreptului 
comunitar în cazurile de transpunere 
tardivă; indică realitatea tulburătoare că 
cetățenii care nu se pot bucura de o 
legislație comunitară aplicabilă, deoarece 
nu a fost transpusă încă de statul membru 
în cauză, se găsesc într-o situație în care nu 
pot apela la niciun mecanism de reparare;

Or. en

Amendamentul 9
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută accentul pus pe gestionarea 
eficace a cazurilor de încălcare a dreptului 
Uniunii, dezvoltându-se și evaluându-se 
noi instrumente, precum EU Pilot și CHAP 
(Challenge Handshake Authentication 
Protocol), pe consolidarea măsurilor 
preventive și pe posibilitatea de a solicita, 
într-o etapă inițială, sancțiuni financiare 
împotriva statelor membre, în caz de 
transpunere tardivă a directivelor;

11. remarcă accentul pus în raportul 
Comisiei pe gestionarea eficace a cazurilor 
de încălcare a dreptului Uniunii, 
dezvoltându-se și evaluându-se noi 
instrumente, precum EU Pilot și CHAP, pe 
consolidarea măsurilor preventive și pe 
posibilitatea de a solicita, într-o etapă 
inițială, sancțiuni financiare împotriva 
statelor membre, în caz de transpunere 
tardivă a directivelor;

Or. en
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Amendamentul 10
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. observă, în mod special, numărul 
încurajator de state membre care participă 
la proiectul EU Pilot (18 până la sfârșitul 
anului 2010) și numărul mare de cazuri 
închise după ce răspunsul statului membru 
a fost evaluat ca fiind acceptabil (81 % din 
cazuri); salută adoptarea primului raport 
de evaluare privind proiectul „EU Pilot” 
în martie 2010 și îndeamnă să se adopte 
viitoare rapoarte de evaluare în timp util 
pentru a evalua în mod continuu impactul 
efectiv și capacitatea de asigurare a 
respectării legislației ale acestui nou 
mecanism;

12. subliniază numărul de state membre 
care participă la proiectul EU Pilot (18 
până la sfârșitul anului 2010) și numărul 
mare de cazuri închise după ce răspunsul 
statului membru a fost evaluat ca fiind 
acceptabil (81 % din cazuri); subliniază 
importanța calității acestor evaluări, atât 
în ceea ce privește informația validă și
verificată, cât și în ceea ce privește 
respectarea principiilor generale ale 
dreptului administrativ, recunoscute de 
către Curtea de Justiție;

Or. en

Amendamentul 11
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. salută adoptarea primului raport de 
evaluare privind proiectul „EU Pilot” în 
martie 2010 și îndeamnă să se adopte 
viitoare rapoarte de evaluare în timp util 
pentru a evalua în mod continuu impactul 
efectiv și capacitatea de asigurare a 
respectării legislației ale acestui nou 
mecanism; ia act, de asemenea, de 
orientările revizuite privind tratarea 
relațiilor cu reclamanții, anexate la 
raport;

Or. en
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Amendamentul 12
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. este de acord cu accentuarea de către 
Comisie a importanței statului de drept, 
reamintind în același timp că există o 
tensiune inerentă între acest principiu și 
puterea de apreciere de care dispune 
Comisia în ceea ce privește urmărirea 
încălcărilor, precum și că evitarea 
caracterului arbitrar în ceea ce privește 
utilizarea puterilor discreționare impune 
respectarea reală a principiilor generale 
privind buna administrare, cum ar fi 
imparțialitatea, obiectivitatea și 
proporționalitatea;

Or. en

Amendamentul 13
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază că cetățenii continuă în mare 
măsură să nu fie informați despre
procedurile privind încălcarea dreptului 
Uniunii, astfel cum demonstrează numărul 
ridicat de petiții primite care, fără ca 
petiționarii să știe, se referă la situații deja 
aflate sub investigație;

13. subliniază că cetățenii continuă în mare 
măsură să nu fie informați în privința
procedurile privind încălcarea dreptului 
Uniunii, astfel cum demonstrează numărul 
ridicat de petiții primite care, fără să știe, 
se referă la situații deja aflate sub 
investigație; consideră că, în conformitate 
cu concluziile grupului de lucru instituit 
de către Comisia pentru afaceri juridice, 
procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor ar trebui incuse în cadrul 
reglementărilor privind buna 
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administrare, în temeiul articolului 298 
din TFUE;

Or. en

Amendamentul 14
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. repetă că reclamațiile individuale ale 
cetățenilor și ale întreprinderilor sunt 
recunoscute, în continuare, drept sursa 
principală pentru detectarea încălcărilor 
dreptului comunitar și, ulterior, pentru 
introducerea procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor; solicită, prin 
urmare, introducerea unor acte 
administrative mai eficiente, obligatorii 
din punct de vedere juridic, care ar trebui 
să definească în mod sigur și fiabil, 
înainte, în cursul și ulterior procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
relația procedurală dintre Comisie și 
cetățeanul, respectiv întreprinderea, care 
a înaintat reclamația și să consolideze 
astfel, în special, poziția reclamantului 
individual;

Or. de


