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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că, în cadrul Uniunii Europene, procesul de reglementare se desfășoară și sub 
nivelul legislativ, prin acte de elaborare și de punere în aplicare a actelor legislative și că 
este necesar să se garanteze punerea în aplicare corespunzătoare a tratatului pentru a 
asigura un nivel suficient de legitimitate democratică și în cazul acestor acte;

2. subliniază că actele delegate și actele de punere în aplicare ar trebui să se limiteze la 
chestiuni pur tehnice și/sau administrative: subiectele politice ar trebui să facă exclusiv 
obiectul unei proceduri de codecizie democratice și transparente, accesibile cetățenilor 
europeni;

3. reamintește că, în temeiul articolelor 290 și 291 din tratat, actele delegate și actele de 
punere în aplicare răspund unor nevoi diferite și, prin urmare, nu sunt interschimbabile; 
consideră că diferența dintre actele delegate și actele de punere în aplicare, precum și 
alegerea corectă și optimă a dispozițiilor ce trebuie incluse în actul legislativ de bază, 
reprezintă o chestiune politică importantă, care ar trebui abordată și discutată într-o etapă 
preliminară, în cursul pregătirii proiectelor de rapoarte legislative, de către raportori și 
raportorii alternativi, cu ajutorul secretariatelor comisiilor și, în special, a Serviciului 
Juridic;

4. îndeamnă Comisia să propună o serie de criterii interinstituționale precise pentru utilizarea 
actelor delegate și de punere în aplicare, inclusiv mecanisme de revizuire, care să se 
bazeze pe diferitele etape ale procesului decizional care conduc la aceste acte;

5. subliniază dificultățile tot mai mari cu care se confruntă Parlamentul în negocierile cu 
Consiliul, ca urmare a refuzului Consiliului de a lua în considerare utilizarea actelor 
delegate și a faptului că, deși soluția includerii tuturor elementelor necesare în actul de 
bază pentru a permite numai utilizarea actelor de punere în aplicare poate fi o opțiune 
viabilă din punct de vedere juridic, această abordare ar putea fi extrem de dificil de aplicat 
în unele cazuri, cum ar fi în sectoarele în care tehnologiile sunt încă în curs de dezvoltare 
și, în numeroase cazuri, poate duce la adoptarea unor acte legislative care nu respectă 
principiile unei mai bune reglementări în cadrul UE ; îndeamnă, prin urmare, Comisia, în 
calitate de gardian al tratatelor, să își respecte angajamentele asumate în temeiul 
articolelor 290 și 291 din Tratatul de la Lisabona și să sprijine pe deplin Parlamentul în 
apărarea drepturilor sale în cursul negocierilor cu Consiliul; 

6. consideră că, pentru a consolida poziția raportorilor săi în cadrul negocierilor legislative, 
ar trebui să se recurgă în mai mare măsură la posibilitatea de a solicita un aviz din partea 
Comisiei pentru afaceri juridice, în temeiul articolului 37a din Regulamentul său de 
procedură;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la exercițiul de aliniere în contextul actual de ostilitate 
din partea Consiliului față de utilizarea actelor delegate, deoarece acesta ar putea duce la 
pierderea de către Parlament a drepturilor sale de supraveghere și de control în cazul în 
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care măsurile care fac obiectul procedurii de reglementare cu control ar deveni acte de 
punere în aplicare în cazul unor texte legislative importante și sensibile din punct de 
vedere politic, cum ar fi cele referitoare la securitate; invită, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să respecte tratatul și obiectivele sale și să garanteze controlul democratic prin 
drepturile Parlamentului asupra actelor delegate;

8. subliniază că în multe domenii juridice, cum ar fi transportul, chestiuni care, la prima 
vedere, par a fi destul de tehnice pot implica decizii politice cu consecințe importante; 
subliniază, prin urmare, că, pentru a asigura legitimitatea democratică pe parcursul 
întregului proces de legiferare al UE, Parlamentul ar trebui să dispună de suficiente 
cunoștințe de specializate, astfel încât să-și exercite drepturile de control în mod 
independent; 

9. subliniază importanța implicării Parlamentului în faza pregătitoare a actelor delegate, dat 
fiind că exercitarea corectă a controlului Parlamentului în legătură cu actele delegate poate 
fi dificilă fără o monitorizare adecvată a fazei lor pregătitoare și fără cunoștințele de 
specialitate necesare pentru evaluarea conținutului lor, având în vedere timpul și resursele 
limitate de care dispun comisiile pentru a-și exercita controlul în acest sens; 

10. invită Comisia să se asigure că, atât experții de la nivel național, cât și experții din cadrul 
Parlamentului, beneficiază de același nivel de informare și de transparență;

11. insistă asupra faptului că, în contextul alinierii unui act legislativ după Tratatul de la 
Lisabona, măsurile care anterior făceau obiectul procedurii de reglementare cu control ar 
trebui să devină acte delegate, nu acte de punere în aplicare, cu excepția cazurilor 
justificate de motive excepționale.
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