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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond: 

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută concluziile grupului de lucru privind dreptul administrativ european al Comisiei 
pentru afaceri juridice

2. este de părere că, simultan cu dezvoltarea competențelor Uniunii Europene, cetățenii se 
confruntă în mod direct din ce în ce mai mult cu administrația Uniunii, fără a avea 
întotdeauna drepturile procedurale corespunzătoare pe care ar putea să le exercite 
împotriva acesteia;

3. subliniază faptul că, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dreptul la bună 
administrare este un drept fundamental al cetățenilor, iar procedurile administrative ca 
„instrumente juridice neobligatorii”, care pot fi modificate unilateral de instituția în cauză, 
nu pot proteja în mod suficient dreptul unei persoane la bună administrare;

4. recomandă Comisiei să elaboreze un regulament, pe baza articolului 298 din TFUE, care 
prevede standarde de calitate minimă și garanții procedurale care ar fi aplicabile în mod 
orizontal administrației Uniunii Europene în ansamblu; acest drept general ar trebui limitat 
la administrația directă a UE, în conformitate cu articolul 298 din TFUE;

5. solicită Comisiei să garanteze dreptul la bună administrare printr-o administrație 
europeană deschisă, eficientă și independentă, cu dreptul la bună administrare, astfel cum 
este definit la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale, înțeles ca fiind dreptul 
oricui la un tratament imparțial, corect și într-un interval de timp rezonabil al situației sale;

6. constată că principiile generale ale viitorului regulament privind administrația europeană 
ar putea include principiul egalității și principiile imparțialității și independenței, 
prevăzându-se în același timp garantarea încrederii echitabile și legitime, a legalității și a 
securității juridice și a principiilor proporționalității și deschiderii; 

7. consideră că introducerea principiului serviciilor – administrația încearcă să îndrume și să 
ajute cetățenii și evită procedurile inutile greoaie, economisind astfel timpul și efortul 
cetățenilor și funcționarilor – ar fi atât în beneficiul cetățenilor, cât și al administrației în 
ceea ce privește serviciile îmbunătățite și eficiența crescută;

8. recomandă Comisiei să introducă un act administrativ corespunzător pentru procedura 
aplicabilă în temeiul actualului Regulament (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la 
documentele instituțiilor UE, adoptat pe baza articolului 15 din TFUE; în mod similar, ar 
trebui să existe dispoziții privind procedura aplicabilă prelucrării de date cu caracter 
personal în temeiul actualului Regulament (CE) nr. 45/2001 de stabilire a normelor 
referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, adoptat pe baza articolului 16 din TFUE;

9. consideră că sunt necesare norme generale pentru a garanta drepturile procedurale –
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precum dreptul de a fi informat și dreptul de a fi audiat – ale persoanelor fizice sau 
juridice în momentul adoptării unei decizii cu privire la o problemă în care pot fi 
considerate ca parte și care implică efecte juridice asupra persoanei sau entității în cauză, 
și cu privire la dreptul de acces la propriul dosar;

10. recomandă Comisiei să introducă un act administrativ specific pentru procedura privind 
încălcarea dreptului comunitar în temeiul articolului 258 din TFUE, pentru a preveni orice 
posibilitate privind abuzul de putere și deciziile arbitrare; solicită furnizarea către Comisia 
pentru petiții de informații clare privind stadiile atinse în cadrul procedurilor privind 
încălcarea dreptului comunitar acoperite de o petiție deschisă, pentru a asigura controlul 
parlamentar al dreptului fundamental de a adresa petiții Parlamentului European;

11. constată că Statutul funcționarilor stabilește norme generale referitoare la conflictele de 
interes cu privire la momentul în care un funcționar trebuie să își informeze superiorii săi 
etc., dar acestea trebuie completate de norme care reglementează consecințele, precum 
eventuala revocare a deciziilor adoptate care încalcă normele privind conflictele de 
interese;

12. consideră că cetățenii UE ar trebui să se aștepte la un nivel ridicat de transparență din 
partea Comisiei, indiferent dacă aceștia formulează o plângere oficială sau își exercită 
dreptul lor de a adresa petiții în temeiul tratatului.


