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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. subliniază importanța fundamentală a statului de drept ca o condiție pentru legitimitatea 
oricărei forme de guvernare democratice și pentru a garanta pe deplin cetățenilor că se vor 
bucura de drepturile lor astfel cum sunt prevăzute de lege; 

2. subliniază că cetățenii și organizațiile societății civile continuă să utilizeze mecanismul de 
petiții, în principal, pentru a raporta și pentru a adresa plângeri privind nerespectarea 
dreptului UE de către autoritățile statelor membre de la diferite niveluri; în acest context, 
subliniază rolul esențial al Comisiei pentru petiții de element de legătură eficace între 
cetățeni, Parlament și Comisie;

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;

4. subliniază numărul ridicat de petiții primite privind aspecte legate de legislația în 
domeniul mediului și, în special, privind dispozițiile de gestionare a deșeurilor; amintește 
punctele subliniate de președinte pe parcursul conferinței Comisiei privind punerea în 
aplicare a legislației UE în domeniul mediului, desfășurată la 15 iunie 2011, și care se 
referă la absența frecventă a unor evaluări ale impactului asupra mediului 
corespunzătoare, la neglijarea consultărilor publice și la diverse alte deficiențe în 
funcționarea sistemelor de gestionare a deșeurilor;

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, obligația de a investiga acțiunile 
statelor membre în domeniul de aplicare al mecanismelor de asigurare a respectării 
legislației și de soluționare a litigiilor;

6. în această privință, salută concluzia Comisiei conform căreia trebuie consolidate 
instrumentele de soluționare a problemelor; în plus, este de părere că, la întrebarea „dacă 
ar trebui adăugate alte mecanisme la sistemul actual de căi de atac al UE în vederea 
consolidării respectării legislației UE”, Comisia ar trebui să răspundă în mod afirmativ;

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;



PE487.981v01-00 4/5 PA\900495RO.doc

RO

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;

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;

10. aprobă opinia Serviciului Juridic al Parlamentului European conform căreia, în ceea ce 
privește admisibilitatea petițiilor, domeniile de activitate ale Uniunii Europene sunt mai 
vaste decât competențele sale; subliniază că această noțiune ar trebui să servească drept 
bază pentru modul în care petițiile sunt procesate de către Parlament și Comisie;

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;

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;

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;

14. în plus, subliniază că petiționarii au protestat uneori că procedurile privind încălcarea 
dreptului Uniunii nu abordează în mod esențial chestiunile specifice aduse în discuție în 
petițiile lor;

15. observă că o cifră încurajatoare de 88 % din cazurile de încălcare finalizate în 2010 „nu au 
ajuns în fața Curții de Justiție, întrucât statele membre au remediat problemele juridice 
ridicate de Comisie înainte de inițierea etapei următoare a procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar”; cu toate acestea, este de părere că este esențial să se continue 
monitorizarea cu atenție a acțiunilor statelor membre, deoarece unele petiții fac referire la 
probleme care persistă chiar și după ce o cauză a fost închisă (a se vedea, de exemplu, 
petițiile 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 și 0947/2011);
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16. este de părere că impunerea de corecții financiare este un instrument esențial de asigurare 
a respectării legislației, aflat la dispoziția Comisiei, în cazul în care este implicată 
finanțarea acordată de UE în anumite domenii; cu toate acestea, observă că cetățenii, de 
asemenea, nu sunt informați despre acțiunile pe care pot să le întreprindă sau puteau să le 
fi întreprins în acest sens, astfel cum demonstrează numeroasele petiții care fac referire la 
proiecte cofinanțate de UE;

17. salută eforturile Comisiei de a consolida măsurile preventive; aprobă în mod special 
inițiativele de sensibilizare care se vor axa pe implicarea cetățenilor în aplicarea legislației 
UE, observând că astfel de inițiative ar contribui foarte mult la autonomizarea 
petiționarilor și la eficiența și eficacitatea Comisiei pentru petiții;

18. aprobă abordarea de reglementare inteligentă a Comisiei care se axează pe integrarea 
procesului de monitorizare a aplicării legislației UE în ciclul mai extins al politicii, pe care 
Comisia pentru petiții o consideră ca fiind o măsură preventivă esențială; în acest sens, 
subliniază că, în parteneriat cu Comisia, Comisia pentru petiții este în mod special foarte 
potrivită să contribuie la aceste eforturi;

19. în general, subliniază că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți 
transparența și reciprocitatea comunicărilor dintre Parlament și Comisie; observă, de 
exemplu, că s-ar putea oferi un acces mai mare la informațiile referitoare la plângeri, la 
dosarele de încălcare a legislației Uniunii și la alte mecanisme de asigurare a respectării 
legislației, fără a fi afectat scopul investigației și, de asemenea, că în acordarea accesului 
la aceste informații ar putea fi invocat interesul public major, în special în cazurile care 
pot viza sănătatea umană și deteriorarea ireversibilă a mediului;

20. în această privință, îndeamnă să se înregistreze un progres semnificativ și tangibil către o 
punere în aplicare deplină a acordului-cadru revizuit privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie, pentru a asigura consolidarea dispozițiilor referitoare la informare și 
cooperare;


