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11.4.2018 A8-0127/1 

Amendamentul  1 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât perioada de opt săptămâni 

prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 

s-a dovedit a fi inadecvată pentru o 

monitorizare în timp util a conformității 

cu principiul subsidiarității; 

N. întrucât numeroase parlamente 

naționale nu utilizează integral perioada 

de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 

din Protocolul nr. 1 pentru monitorizarea 

conformității cu principiul subsidiarității; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Amendamentul  2 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât SAT poate fi completat de 

sistemul care permite în prezent 

parlamentelor naționale să transmită 

propuneri constructive pentru a fi 

analizate de Comisie și ținând cont în mod 

corespunzător de dreptul său de inițiativă; 

eliminat 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Amendamentul  3 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât mai multe parlamente 

naționale și-au exprimat interesul cu privire 

la un instrument de îmbunătățire a 

dialogului politic, fapt care le-ar oferi 

posibilitatea de a formula propuneri 

constructive pentru a fi analizate de 

Comisie și ținând cont în mod 

corespunzător de dreptul de inițiativă al 

Comisiei, după ce și-au asigurat mai întâi 

sprijinul Parlamentului; 

P. întrucât mai multe parlamente 

naționale și-au exprimat interesul cu privire 

la un instrument de îmbunătățire a 

dialogului politic, fapt care le-ar oferi 

posibilitatea de a formula propuneri 

constructive pentru a fi analizate de 

Comisie și ținând cont în mod 

corespunzător de dreptul de inițiativă al 

Comisiei; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Amendamentul  4 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că SAT a fost utilizat rar 

de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona și consideră că ar putea fi 

reformat în actualul cadru constituțional; 

13. subliniază că SAT a fost utilizat rar 

de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Amendamentul  5 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act de solicitarea formulată de 

parlamentele naționale de a se prelungi 

termenul de opt săptămâni în care pot 

emite avize motivate în conformitate cu 

articolul 3 din Protocolul nr. 1; subliniază, 

cu toate acestea, că actualul cadru al 

tratatului nu prevede o astfel de extindere; 

consideră, prin urmare, că Comisia ar 

trebui să aplice o perioadă de notificare 

tehnică în cadrul SAT, pentru a lăsa mai 

mult timp între data la care proiectele de 

acte legislative sunt primite de fapt de 

camerele parlamentare naționale și data 

la care începe perioada de opt săptămâni; 
reamintește, în acest sens, că în 2009 au 

fost puse în practică de către Comisie alte 

modalități practice pentru funcționarea 

mecanismului de control al subsidiarității; 

16. constată solicitarea formulată de 

parlamentele naționale de a se prelungi 

termenul de opt săptămâni în care pot 

emite avize motivate în conformitate cu 

articolul 3 din Protocolul nr. 1; subliniază, 

cu toate acestea, că actualul cadru al 

tratatului nu prevede o astfel de extindere; 

reamintește, în acest sens, că în 2009 au 

fost puse în practică de către Comisie alte 

modalități practice pentru funcționarea 

mecanismului de control al subsidiarității; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Amendamentul  6 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. ia act de solicitarea formulată de 

unele parlamente naționale de a se 

prelungi termenul de opt săptămâni în 

care pot emite un aviz motivat în 

conformitate cu articolul 6 din Protocolul 

nr. 2; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1150597RO.docx  PE618.414v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.4.2018 A8-0127/7 

Amendamentul  7 

Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

2016/2149(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. propune, în concordanță cu dialogul 

politic lansat de Comisie în 2016, utilizarea 

pe deplin a sistemului prin care 

parlamentele naționale pot transmite 

propuneri constructive Comisiei cu scopul 

de a influența în mod pozitiv dezbaterea 

europeană și competența de inițiativă a 

Comisiei; sugerează, în această privință, că 

Comisia ar putea să beneficieze de 

libertatea fie de a ține cont de astfel de 

propuneri, fie de a emite un răspuns oficial, 

subliniind motivele pentru care nu face 

acest lucru; subliniază că o astfel de 

procedură nu poate consta într-un drept de 

inițiativă sau de a retrage sau modifica 

legislația, deoarece acest lucru ar submina 

„metoda Uniunii” și distribuția 

competențelor între nivelul național și cel 

european și, astfel, ar încălca tratatele; 

recomandă între timp ca, în cazul unei 

revizuiri viitoare a tratatelor, dreptul de 

inițiativă legislativă să fie atribuit în 

principal Parlamentului European, în 

calitate de reprezentant direct al cetățenilor 

UE; 

18. propune, în concordanță cu dialogul 

politic lansat de Comisie în 2016, utilizarea 

sistemului prin care parlamentele naționale 

pot transmite propuneri constructive 

Comisiei cu scopul de a influența în mod 

pozitiv dezbaterea europeană și competența 

de inițiativă a Comisiei; sugerează, în 

această privință, ca Comisia să își mențină 

libertatea fie de a ține cont de astfel de 

propuneri, fie de a emite un răspuns oficial, 

subliniind motivele pentru care nu face 

acest lucru; subliniază că o astfel de 

procedură nu poate consta într-un drept de 

inițiativă sau de a retrage sau modifica 

legislația, deoarece acest lucru ar submina 

„metoda Uniunii” și distribuția 

competențelor între nivelul național și cel 

european și, astfel, ar încălca tratatele; 

recomandă între timp ca, în cazul unei 

revizuiri viitoare a tratatelor, dreptul de 

inițiativă legislativă să fie atribuit 

Parlamentului European, în calitate de 

reprezentant direct al cetățenilor UE; 

Or. en 

 

 


