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Amendamentul 1 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0110/2010 
József Szájer 
Competența de delegare legislativă 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o eventuală procedură de 

urgență, cu un termen mai scurt de 
formulare a obiecțiilor, prevăzută în însuși 
actul de bază, trebuie rezervată pentru 

situații deosebite, de exemplu cele legate 
de securitate sau de crize umanitare; 

6. consideră că o eventuală procedură de 

urgență prevăzută în însuși actul de bază, 
trebuie introdusă pentru situații deosebite, 
de exemplu cele legate de securitate,  
sănătate sau de crize umanitare; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0110/2010 
József Szájer 
Competența de delegare legislativă 
COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. susține, în continuare, că durata unei 
delegări nu poate fi nelimitată; opinează 
însă că o delegare pe durată determinată nu 

exclude posibilitatea unei prelungiri 
periodice; consideră că un act de bază 
poate prevedea ca această reînnoire 
periodică să se producă fie tacit, fie la 
cererea explicită a Comisiei; consideră că, 
în ambele cazuri, delegarea poate fi 
reînnoită doar în cazul în care nici 
Parlamentul, nici Consiliul nu formulează 
obiecții pe durata unui termen specificat; 

8. susține, în continuare, că durata unei 
delegări poate fi nelimitată, ținându-se 
seama de faptul că delegarea poate fi 
revocată oricând; opinează însă că o 
delegare pe durată determinată nu exclude 

posibilitatea unei prelungiri periodice, la 
cererea explicită a Comisiei; consideră că 
delegarea poate fi reînnoită doar în cazul în 

care nici Parlamentul, nici Consiliul nu 
formulează obiecții pe durata unui termen 
specificat; 

Or. en 



 

AM\812792RO.doc 3/5 PE439.746v01-00 

 RO 

 
14.4.2010 A7-0110/3 

Amendamentul 3 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0110/2010 
József Szájer 
Competența de delegare legislativă 
COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. propune ca, în cadrul fiecărei înțelegeri 
comune viitoare, să fie stabilit un termen 
minim pentru formularea de obiecții, 

specificându-se clar că acesta nu trebuie 
perceput ca o cămașă de forță, ci doar ca 

un termen minim sub care controlul 
democratic exercitat de Parlament ar 
deveni inutil; consideră că termenul minim 

pentru formularea de obiecții ar trebui să 
fie de două luni, cu posibilitate de 
prelungire, la cererea Parlamentului sau a 
Consiliului, cu încă două luni; reamintește 
că, în funcție de natura actului delegat, pot 
fi stabilite termene mai îndelungate de 
formulare a obiecțiilor; 

13. propune ca, în cadrul oricărui acord 
comun viitor, să fie stabilit un termen 
minim pentru formularea de obiecții, 

specificându-se clar că acesta nu trebuie 
perceput ca o cămașă de forță, ci doar ca 

un termen minim sub care controlul 
democratic exercitat de Parlament ar 
deveni inutil; consideră că termenul minim 

pentru formularea de obiecții ar trebui să 
fie de două luni, cu posibilitate de 
prelungire, la cererea Parlamentului sau a 
Consiliului, cu încă două luni; subliniază, 
cu toate acestea, că termenele de 

formulare a obiecțiilor ar trebui să 
depindă de natura actului delegat; 

Or. en 



 

AM\812792RO.doc 4/5 PE439.746v01-00 

 RO 

 
14.4.2010 A7-0110/4 

Amendamentul 4 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0110/2010 
József Szájer 
Competența de delegare legislativă 
COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. insistă, în contextul oricărei viitoare 
înțelegeri comune, asupra faptului că 
diferitele perioade de monitorizare a 

actelor delegate trebuie să înceapă doar în 
momentul în care Comisia a trimis toate 

versiunile lingvistice și să țină seama, în 
mod corespunzător, de perioadele 
vacanțelor și alegerilor parlamentare; 

14. insistă, în contextul oricărui acord 
viitor, asupra faptului că diferitele perioade 
de monitorizare a actelor delegate trebuie 

să înceapă doar în momentul în care 
Comisia a trimis toate versiunile lingvistice 

și să țină seama, în mod corespunzător, de 
perioadele vacanțelor și alegerilor 
parlamentare; 

Or. en 
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Amendamentul 5 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0110/2010 
József Szájer 
Competența de delegare legislativă 
COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază, în contextul oricărei 
viitoare înțelegeri comune, că actele 
delegate în privința cărora există dreptul de 

a se formula obiecții pot fi publicate în 
Jurnalul Oficial și intra, prin urmare, în 

vigoare doar după expirarea termenului 
pentru formularea de obiecții, cu excepția 
cazurilor în care se garantează că nu se vor 

formula obiecții preliminare; consideră că 
este de prisos introducerea unei obligații 
speciale menționate în fiecare act de bază 
conform căreia Parlamentul și Consiliul să 
fie obligate să publice deciziile luate în 

cadrul verificării modului în care Comisia 
a făcut uz de competențele delegate ei; 

15. subliniază, în contextul oricărui acord 
comun viitor, că actele delegate în privința 
cărora există dreptul de a se formula 

obiecții pot fi publicate în Jurnalul Oficial 
și intra, prin urmare, în vigoare doar după 

expirarea termenului pentru formularea de 
obiecții, cu excepția cazurilor în care se 
garantează că nu se vor formula obiecții 

preliminare; consideră că este de prisos 
introducerea unei obligații speciale 
menționate în fiecare act de bază conform 
căreia Parlamentul și Consiliul să fie 
obligate să publice deciziile luate în cadrul 

verificării modului în care Comisia a făcut 
uz de competențele delegate ei; 

Or. en 

 

 


