
PA\940105RO.doc PE513.298v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2013/2119(INI)

11.6.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru petiții

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației UE 
(2011)
(2013/2119(INI))

Raportor pentru aviz: Roger Helmer



PE513.298v02-00 2/3 PA\940105RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\940105RO.doc 3/3 PE513.298v02-00

RO

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 faptul că „dreptul de a adresa petiții Parlamentului European” este pur și simplu 
un dispozitiv cosmetic menit să confere un aer înșelător de legitimitate democratică 
conceptului de „cetățenie europeană” și, prin urmare, instituțiilor UE care sunt, în esență, 
nedemocratice și neresponsabile și, în acest context, afirmă că campaniile de informare 
desfășurate la nivel național și la nivelul UE cu privire la sfera de activități a Uniunii 
Europene constituie o propagandă nejustificată pentru o opinie din ce în ce mai 
nepopulară cu privire la proiectul european;

2. reiterează solicitările sale precedente, de a se pune la dispoziția Comisiei pentru petiții 
informații clare cu privire la stadiul procedurilor inițiate pentru încălcarea legislației 
comunitare care fac, totodată, obiectul unor petiții în curs de soluționare;

3. invită Comisia să admită faptul că nivelul actual al petițiilor transmite o impresie 
nefavorabilă, atât cu privire la legislația UE, cât și cu privire la punerea sa în aplicare;

4. consideră că, având în vedere situația economică actuală și costurile masive de 
reglementare ale UE, există o nevoie urgentă de a reduce în mod dramatic acquis-ul 
comunitar, în special în domeniul ocupării forței de muncă;

5. 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 solicită Comisiei să identifice actele legislative 
în care costurile de reglementare pot fi reduse;

6. constată că statele membre au fost obligate să transpună 131 de directive în 2011; 
subliniază faptul că administrațiilor naționale, aflate deja sub presiune, le este tot mai 
dificil să țină pasul cu transpunerea unui număr ridicat de acte legislative; constată, de 
asemenea, că se creează noi acte legislative ale UE mai repede decât putem citi, înțelege, 
sau pune în aplicare;

7. solicită o evaluare detaliată a beneficiilor reale și a costurilor mecanismelor de contestație;

8. regretă obstinația și atitudinea recalcitrantă atât a Comisiei, cât și a guvernelor statelor 
membre, de exemplu, în cazul drepturilor de proprietate în Spania, în care unor cetățeni 
europeni din numeroase țări li se refuză de mulți ani drepturile fundamentale ale 
proprietății și contractului. Această chestiune a fost discutată în mod repetat în cadrul 
Comisiei pentru petiții de cel puțin 15 ani, însă nici Comisia, nici guvernul spaniol nici nu 
au luat măsuri efective, nici nu au oferit despăgubiri.


