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AMENDAMENTE 001-008 
depuse de Comisia pentru afaceri juridice

Raport
József Szájer A8-0012/2018
Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care 
prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control -

Propunere de regulament (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul de la Lisabona a introdus o 
distincție între competențele delegate 
Comisiei de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare general 
pentru a completa sau modifica anumite 
elemente neesențiale ale unui act legislativ 
(acte delegate) și competențele conferite 
Comisiei de a adopta acte pentru a asigura 
condiții unitare de punere în aplicare a 
actelor obligatorii din punct de vedere 
juridic ale Uniunii (acte de punere în 
aplicare).

(1) Tratatul de la Lisabona a modificat 
în mod substanțial cadrul juridic referitor 
la competențele conferite Comisiei de 
către legislator, introducând o distincție 
între competențele delegate Comisiei de a 
adopta acte fără caracter legislativ și cu 
domeniu de aplicare general pentru a 
completa sau modifica anumite elemente 
neesențiale ale unui act legislativ (acte 
delegate) și competențele conferite 
Comisiei de a adopta acte pentru a asigura 
condiții unitare de punere în aplicare a 
actelor obligatorii din punct de vedere 
juridic ale Uniunii (acte de punere în 
aplicare).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Gruparea și prezentarea unor 
împuterniciri care nu sunt strâns legate 
între ele într-un singur act delegat al 
Comisiei împiedică Parlamentul să-și 
exercite dreptul de control, deoarece este 
obligat să accepte sau să refuze pur și 
simplu întregul act delegat, fără a avea 
posibilitatea de a-și prezenta avizul 
privind fiecare împuternicire în parte.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – alineatul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1206/2001
Articolul 19b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 19a se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 19a se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la … [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament de modificare]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea 
rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – alineatul 2 – punctul 2
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Regulamentul (CE) nr. 1206/2001
Articolul 19 b – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 19a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 19a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – alineatul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 805/2004
Articolul 31a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 31 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 31 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la … [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament de modificare]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea 
rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – alineatul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 805/2004
Articolul 31 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 31 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 31 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – alineatul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007
Articolul 17a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 17 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 17 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament de modificare]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
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perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea 
rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – alineatul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007
Articolul 17 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.


