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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2 și 3,

– având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului 
Uniunii Europene în 2017, 2018 și 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319) și 
(COM(2020)0350),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Consolidarea statului 
de drept în cadrul Uniunii - Plan de acțiune” (COM(2019)0343),

– având în vedere rezoluția sa din 14 iunie 2018 referitoare la monitorizarea aplicării 
dreptului UE în 20161,

- având în vedere rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la o administrație transparentă, 
eficientă și independentă a Uniunii Europene2,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene3,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2016, intitulată „Legislația 
UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (C(2016)8600),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 aprilie 2012 intitulată „Actualizarea 
gestionării relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii” 
(COM(2012)0154),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună 
legiferare,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Raportul din 2020 
privind statul de drept - Situația statului de drept în Uniunea Europeană” 
(COM(2020)0580),

- având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul 
articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 

1 JO C 28, 27.1.2020, p. 108.
2 JO C 86, 6.3.2018, p. 126.
3 JO C 440, 30.12.2015, p. 17.
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privind lupta împotriva crimei organizate (COM(2016)0448), 

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European 
și Consiliu, intitulată „Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a 
securității efectivă și reală” (COM(2017)0407),

– având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 
20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (a patra 
DCSB), astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (a 
cincea DCSB),

– având în vedere documentul de analiză nr. 07/2018 al Curții de Conturi Europene, 
intitulat „Punerea în practică a dreptului UE: responsabilitățile de supraveghere care 
revin Comisiei Europene în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (Analiză panoramică)”,

– având în vedere documentul de analiză nr. 02/2020 al Curții de Conturi Europene, 
intitulat „Procesul legislativ în Uniunea Europeană după aproape 20 de ani de la «O mai 
bună legiferare»”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale și cel al Comisiei pentru 
petiții,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0270/2020),

A. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TUE și cu articolul 288 alineatul 
(3) și articolul 291 alineatul (1) din TFUE, statele membre au responsabilitatea 
principală de a transpune, aplica și implementa, în mod corect și în termenele prevăzute, 
dreptul UE, precum și de a prevedea suficiente căi de atac pentru o protecție juridică 
efectivă în domeniile acoperite de competențele UE; întrucât legislația europeană este 
eficace numai în măsura în care, pe de-o parte este transpusă la timp, în mod complet și 
exact și, pe de alta, aplicată corespunzător în dreptul intern de către statele membre, 
ceea ce este necesar pentru a garanta beneficiile politicilor UE pentru toți cetățenii 
europeni și condiții de concurență echitabile pentru firme pe piața internă; întrucât 
legislația UE ar trebui să respecte principiile cooperării loiale, atribuirii competențelor, 
subsidiarității și proporționalității; 

B. întrucât este necesar să se recunoască importanța contribuției active a parlamentelor 
naționale la buna funcționare a UE și la asigurarea respectării principiului 
subsidiarității, în conformitate cu procedura consacrată în Protocolul nr. 2 privind 
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aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la TFUE; întrucât ar 
trebui să continuăm să promovăm o cooperare mai strânsă cu parlamentele naționale în 
procesul legislativ; reamintește că, în 2019, au fost depuse 159 de rapoarte și niciun aviz 
motivat, dintr-un număr total de 4 918 rapoarte și, respectiv, 439 de avize prezentate în 
ultimii nouă ani; întrucât, până în prezent, procedura „cartonașului galben” nu a fost 
activată decât de trei ori, iar „cartonașul portocaliu” nu a fost utilizat niciodată; 

C. întrucât dialogul dintre instituțiile UE și autoritățile naționale a avut un rol esențial în 
soluționarea a 90 % din procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor începând 
din 2014, fără implicarea Curții de Justiție; întrucât procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ar trebui utilizate doar ca măsură de ultimă instanță; întrucât 
legislația europeană trebuie formulată astfel încât să faciliteze transpunerea în dreptul 
național;

D. întrucât procedurile „EU Pilot” au fost introduse pentru a soluționa rapid potențialele 
încălcări ale dreptului UE într-un stadiu incipient, atunci când este cazul, printr-un 
dialog structurat de soluționare a problemelor între Comisie și statele membre; întrucât 
utilizarea lor a scăzut din 2017 deoarece a fost recunoscut faptul că au adăugat un 
demers birocratic suplimentar la procedură, fără o valoare adăugată reală; întrucât 
Comisia nu a răspuns încă solicitărilor repetate ale Parlamentului de a fi informat cu 
privire la procedurile EU Pilot și procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
inițiate, în special atunci când acestea sunt declanșate în urma unor petiții; 

E. întrucât, în 2016, Comisia și-a definit prioritățile pentru activitatea sa privind cazurile 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile care se concentrează asupra celor 
mai grave încălcări ale dreptului UE care afectează semnificativ interesele cetățenilor și 
ale întreprinderilor și întrucât 2017 a fost primul an în care Comisia a aplicat această 
nouă abordare, mai specifică;

F. întrucât procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, precum și alte mecanisme 
de punere în aplicare și de promovare a conformității garantează că cetățenii și 
întreprinderile din UE nu sunt afectate în mod negativ de transpunerea tardivă sau 
incompletă sau de aplicarea incorectă a dreptului UE de către statele membre; întrucât 
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au efectul nedorit de a impune 
cetățenilor costul transpunerii incomplete sau al aplicării incorecte a dreptului european 
de către statele membre; întrucât este de dorit o cooperare interinstituțională mai 
eficientă, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, și introducerea de noi mecanisme 
sau revizuirea mecanismelor existente pentru a garanta aplicarea corectă a legislației 
UE;

G. întrucât respectarea statului de drept este piatra de temelie a democrației și susține 
drepturile fundamentale; întrucât sprijinirea statului de drept constituie o condiție 
prealabilă pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor ce rezultă din tratate și 
din legislația secundară; întrucât UE are un rol de jucat în soluționarea problemelor 
legate de statul de drept oriunde apar; întrucât instanțele naționale din statele membre se 
asigură că drepturile și obligațiile prevăzute de dreptul UE sunt aplicate în mod eficace; 
întrucât existența unor sisteme judiciare independente și eficace în statele membre 
constituie baza încrederii reciproce, care este piatra de temelie a spațiului comun de 
libertate, securitate și justiție, un mediu propice pentru investiții, sustenabilitatea 
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creșterii pe termen lung și protejarea intereselor financiare ale UE;

H. întrucât protecția drepturilor fundamentale și a libertăților civile, instanțele de judecată 
imparțiale și independente, libertatea de exprimare, pluralismul și independența mass-
mediei de presiunea sau influența politică, respectarea legalității de autoritățile regionale 
și locale și lupta împotriva corupției și a infiltrării criminalității organizate în economia 
legală sunt condiții fundamentale pentru a asigura un tratament egal în fața legii și 
protejarea drepturilor cetățenilor, pentru a preveni abuzurile și a asigura 
responsabilitatea persoanelor ce dețin funcții publice; întrucât libertatea, pluralismul și 
independența mass-mediei reprezintă componente esențiale ale dreptului la libertatea de 
exprimare; întrucât mass-media independentă și liberă joacă un rol esențial într-o 
societate democratică, astfel cum se prevede în Carta drepturilor fundamentale a UE și 
în TUE; întrucât campaniile de dezinformare care urmăresc inducerea în eroare a 
publicului cu privire la activitățile UE vizează și măsurile întreprinse în scopul 
garantării aplicării corespunzătoare a dreptului UE în statele membre;

I. întrucât articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice 
orice formă de discriminare, inclusiv din motive de handicap; întrucât numeroase acte 
legislative care vizează punerea în aplicare concretă a acestui principiu fundamental nu 
sunt încă puse în aplicare în mod corect în mai multe state membre;

G. întrucât, potrivit Europol, între 0,7 % și 1,28 % din produsul intern brut anual al UE a 
fost utilizat pentru activități financiare suspecte, cum ar fi spălarea banilor proveniți din 
activități ilegale; întrucât Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva majorității statelor membre pentru transpunerea incorectă a 
Directivelor privind combaterea spălării banilor (în special a patra DCSB și A cincea 
DCSB);

K. întrucât unele state membre au introdus programe care implică direct sau indirect 
vânzarea cetățeniei UE; întrucât au fost exprimate preocupări serioase cu privire la 
utilizarea abuzivă a unor astfel de programe, care conduce la probleme de securitate și 
de lipsă de transparență, la diminuarea încrederii cetățenilor în valorile și principiile UE 
și la facilitarea terorismului, criminalității organizate și a spălării de bani;

L. întrucât, potrivit raportului Comisiei, Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului privind 
lupta împotriva crimei organizate4 nu garantează nivelul minim necesar de apropiere în 
ceea ce privește conducerea unei organizații criminale sau participarea la o organizație 
criminală pe baza unei definiții unice a organizației criminale; întrucât decizia-cadru 
permite statelor membre să nu introducă conceptul de organizație criminală în legislația 
lor națională, ci să continue să aplice dreptul penal național în vigoare, prin utilizarea 
unor norme generale privind participarea la infracțiuni specifice și pregătirea acestora; 
întrucât, astfel, ar putea apărea noi divergențe în aplicarea practică a deciziei-cadru;

M. întrucât criza refugiaților a demonstrat că este necesară o reformă urgentă a sistemului 
european comun de azil și o mai mare partajare a responsabilității între statele membre; 
întrucât mecanismele obligatorii pentru transferul de urgență al solicitanților de azil din 

4 Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 
2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (COM(2016)0448).
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Italia și Grecia s-au dovedit ineficiente, implicând, în special, consecințe fizice și 
psihologice grave asupra minorilor, în special asupra minorilor neînsoțiți; întrucât 
Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Republicii Cehe, Poloniei și Ungariei pentru că au refuzat să respecte deciziile de 
transfer;

N. întrucât, în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen, reintroducerea temporară a 
controalelor la frontierele interne este permisă numai în circumstanțe excepționale și ca 
soluție de ultimă instanță; întrucât numeroase state membre au încălcat normele prin 
prelungirea în mod nejustificat a controalelor la frontieră; întrucât Comisia nu a 
considerat oportun să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva acestor state;

O. întrucât libertatea, pluralismul și independența mass-mediei reprezintă componente 
esențiale ale dreptului la libertatea de exprimare; întrucât mass-media joacă un rol 
esențial într-o societate democratică, astfel cum se prevede în Carta drepturilor 
fundamentale a UE și în TUE; 

P. întrucât scopul Directivei 2014/59/UE de instituire a unui cadru pentru redresarea și 
rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții este de a limita daunele cauzate 
de impactul crizelor economice asupra bugetelor publice, limitând, prin recapitalizare 
internă, efectele intrării băncilor în incapacitate de plată asupra acționarilor, 
deținătorilor de obligațiuni și titularilor de conturi curente cu sume de peste 
100 000 EUR; întrucât titularii de conturi curente și, prin urmare, deponenții riscă să fie 
nevoiți să plătească pentru gestionarea defectuoasă care provoacă intrarea băncilor în 
incapacitate de plată, în conformitate cu dispozițiile Directivei privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare (BRRD) și, în special, recapitalizările interne prevăzute de 
aceasta;

Q. întrucât, în 2019, Comisia a continuat să monitorizeze punerea în aplicare de către 
statele membre a Directivei a IV-a privind cerințele de capital, a Directivei privind 
sistemele de garantare a depozitelor, a Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și a Directivei privind ierarhia creditorilor băncilor; întrucât, în 
2019, aceasta a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 12 
state membre care nu au luat măsurile necesare pentru a transpune integral Directiva 
privind ierarhia creditorilor băncilor,

1. salută rapoartele Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului UE pentru anii 2017, 
2018 și 2019, inclusiv rapoartele de țară; recunoaște că aceste rapoarte anuale, dreptul 
de a adresa petiții și inițiativa cetățenească europeană sunt instrumente valoroase care 
permit legiuitorilor UE să identifice eventualele lacune; salută angajamentul Comisiei 
de a acorda o importanță deosebită contribuției cetățenilor, întreprinderilor și a altor 
părți interesate la detectarea încălcărilor legislației UE; îndeamnă Comisia să intensifice 
dezbaterea publică în legătură cu rapoartele sale anuale;

2. ia act de numărul important de petiții care exprimă preocupările cetățenilor cu privire la 
presupusele încălcări ale statului de drept în statele membre și salută participarea 
cetățenilor la exercitarea drepturilor lor; consideră că o astfel de monitorizare este 
esențială pentru identificarea și prevenirea riscurilor la adresa statului de drept și a 
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drepturilor și libertăților cetățenilor UE, înainte ca acestea să necesite o reacție formală; 
salută, în acest sens, primul raport anual al Comisiei privind statul de drept ca nou 
instrument de prevenire și ca o componentă integrantă a noului mecanism european 
anual privind statul de drept: își reiterează sprijinul pentru instituirea unui mecanism al 
UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, care să fie reglementat 
printr-un acord interinstituțional;

3. reamintește că, în fiecare an, Parlamentul primește un număr semnificativ de petiții din 
partea unor cetățeni preocupați care își exprimă nemulțumirea față de stadiul punerii în 
aplicare a legislației UE în statele membre; este deosebit de preocupat de practica de a 
îndrepta un număr semnificativ de petiționari către alte organisme; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la faptul că această abordare îi poate face pe cetățeni să creadă că 
vocea lor nu este auzită de către instituțiile UE; subliniază rolul important jucat de 
societatea civilă și de alte părți interesate, în special de avertizori de integritate, în 
monitorizarea și raportarea cu privire la aplicarea dreptului UE;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în 2019, Comisia a lansat 797 de noi 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, mai multe decât în 2018 (644) și 
2017 (716); este, de asemenea, preocupat de faptul că, în 2019, Comisia a trimis 316 
avize motivate, față de 157 în 2018 și de 275 în 2017; constată, cu toate acestea, că, în 
2019, încă erau în curs 1 564 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, o 
ușoară scădere față de cele 1 571 proceduri încă deschise la sfârșitul lui 2018 și o ușoară 
creștere față de cele deschise în 2017 (1 559); salută faptul că numărul procedurilor 
pentru nerespectarea obligațiilor de transpunere la timp încă deschise în 2019 a scăzut la 
599, cu 21 % mai puține decât cele deschise la sfârșitul anului 2018 (758);

5. subliniază rolul esențial al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ca instituție 
unică a cărei sarcină este de a se pronunța cu privire la validitatea dreptului UE, 
asigurând astfel corecta interpretare și aplicare a acestuia de către instituțiile și statele 
membre ale UE; reamintește că procedura preliminară este un mecanism fundamental al 
dreptului UE care contribuie la clarificarea modului în care dreptul UE trebuie 
interpretat și aplicat; încurajează instanțele naționale să se adreseze CJUE în caz de 
dubii, evitând astfel procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;

6. evidențiază faptul că, în 2019, principalele domenii de politică în care au fost 
deschise proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost, în 
ordinea numărului de cazuri: mediul, piața internă, industria, întreprinderile și IMM-
urile, mobilitatea și transporturile; constată cu regret că legislația în domeniul mediului 
a generat cel mai mare număr de probleme de transpunere și de punere în aplicare în 
2019, în timp ce, în 2018, mediul a fost pe locul al treilea în ceea ce privește numărul de 
noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

7. constată că, potrivit acestor rapoarte, domeniile în care au fost inițiate cele mai multe 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere împotriva statelor 
membre în anii menționați au fost mediul, mobilitatea, transporturile și piața internă;

8. subliniază că incapacitatea de a asigura respectarea legislației nu numai că subminează 
eficiența pieței interne, dar are și un impact direct asupra drepturilor individuale și, prin 
urmare, afectează credibilitatea și imaginea Uniunii; consideră că numărul mare de 
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proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor indică faptul că aplicarea promptă, 
corectă și eficace a dreptului UE în statele membre rămâne o provocare considerabilă și 
o prioritate; invită Comisia să furnizeze mai multe informații cu privire la criteriile 
aplicate în cadrul noii abordări metodologice aplicate începând cu 2017, care vizează 
determinarea celor mai grave cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângeri 
legate de încălcări ale dreptului UE; regretă că numărul tot mai mare de proceduri a 
condus la mărirea permanentă a perioadei medii necesare pentru investigarea 
potențialelor încălcări ale dreptului UE începând cu anul 2017; solicită Comisiei să 
reducă perioada medie necesară pentru examinarea plângerilor și inițierea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; invită Comisia, dacă este cazul, să reducă 
semnificativ perioada de timp necesară pentru introducerea unei acțiuni în instanță 
împotriva unui stat membru, în conformitate cu articolele 258 și 260 din TFUE;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că perioada medie de transpunere în UE a crescut, durata 
de transpunere a directivelor în legislația națională fiind cu trei luni mai mare în 2019 
decât în 2018; solicită ca procedurile legislative să fie programate în așa fel încât să 
ofere suficient timp pentru transpunere; subliniază că legile UE trebuie să fie formulate 
într-un mod clar, inteligibil, cu respectarea principiilor clarității juridice, transparenței și 
securității juridice; solicită evaluări adecvate ex-ante și ex-post ale impactului legislației 
UE; reamintește că actele legislative din care decurg cele mai grave proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt directivele; reamintește că regulamentele 
sunt aplicabile în mod direct și obligatoriu în toate statele membre; invită Comisia, 
așadar, să recurgă, în măsura posibilului, la regulamente atunci când analizează 
propunerile legislative;

10. subliniază rolul important de control al Parlamentului, care poate atrage atenția 
Comisiei în privința unor deficiențe în aplicarea dreptului UE în statele membre, prin 
intermediul petițiilor și al întrebărilor; încurajează Comisia să își consolideze și mai 
mult activitatea de supraveghere a modului în care este aplicat dreptul UE în statele 
membre, în conformitate cu analiza panoramică efectuată de Curtea de Conturi 
Europeană; subliniază că un dialog strâns și structurat între Comisie și statele membre 
într-un stadiu incipient este esențial pentru aplicarea efectivă și corectă a legislației UE 
și pentru soluționarea problemelor legate de suprareglementare în timpul transpunerii și 
aplicării legislației UE; reamintește necesitatea de a crea o bază de date și un site 
internet comune pentru toate părțile procedurii legislative, pentru a spori transparența în 
discuțiile legislative; invită Comisia să promoveze conformitatea într-un mod mai 
consecvent în diferitele domenii de politică și, acolo unde este posibil și adecvat, să 
consolideze instrumentele preventive, cum ar fi, de exemplu, pregătirea planurilor de 
punere în aplicare, a foilor de parcurs, a documentelor explicative, a site-urilor web 
specifice și schimbul de bune practici menite să ajute statele membre să identifice 
problemele de transpunere, să le soluționeze într-un stadiu incipient al procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să le ajute să găsească soluții comune și, astfel, 
să sporească eficacitatea legislației UE;

11. recunoaște activitatea desfășurată de Comisia Europeană și respectarea de către aceasta a 
principiului subsidiarității; subliniază rolul esențial al parlamentelor naționale și al 
parlamentelor regionale, acolo unde este cazul, în controlul pre-legislativ al proiectelor 
de acte legislative ale UE; constată că formele actuale de cooperare cu parlamentele 
naționale ar putea fi îmbunătățite; regretă structura actuală a procedurii pentru 
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mecanismul de control al subsidiarității, care obligă comisiile pentru afaceri europene din 
parlamentele naționale să dedice prea mult timp evaluărilor tehnice și juridice și să 
respecte totodată termene scurte; sugerează o revizuire a acestor mecanisme pentru a le 
face mai funcționale și mai eficiente și pentru a permite dezvoltarea unei abordări mai 
politice a controlului subsidiarității în întreaga UE; sugerează o implicare mai mare a 
Comitetului European al Regiunilor, care reprezintă autoritățile locale și regionale, în 
exercitarea controlului subsidiarității;

12. este foarte îngrijorat de faptul că un număr mare de state membre nu au pus în aplicare 
Directivele privind combaterea spălării banilor (A patra DCSB și A cincea DCSB); 
îndeamnă statele membre să transpună urgent și în mod corespunzător aceste directive; 
salută adoptarea de către Comisie a comunicării intitulate „Către o mai bună punere în 
aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului” 
care, însoțită de o serie de rapoarte, poate oferi sprijin autorităților europene și naționale 
pentru a combate mai bine spălarea banilor, inclusiv, riscurile privind finanțarea 
terorismului;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la implicațiile anumitor programe de investiții și 
cetățenie recent adoptate de unele state membre ale UE; invită Comisia să introducă o 
legislație care să interzică astfel de practici;

14. regretă eterogenitatea și lipsa de adecvare a legislației europene de combatere a 
activităților transfrontaliere de criminalitate organizată, cum ar fi traficul de droguri sau 
traficul ilegal de persoane; invită Comisia să continue să monitorizeze transpunerea 
corectă a Deciziei-cadru privind lupta împotriva crimei organizate, utilizând 
competențele care îi sunt conferite de tratate pentru a asigura respectarea legislației; 
invită Comisia să prezinte o propunere legislativă de directivă bazată pe articolul 83 
alineatul (1) din TFUE de revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI privind lupta 
împotriva crimei organizate, incluzând o actualizare a definițiilor infracțiunilor pentru a 
acorda o importanță specifică caracterului transfrontalier al organizațiilor criminale, 
evidențiat în repetate rânduri în rapoartele agențiilor europene competente, în special ale 
Europol și Eurojust, inclusiv sancțiuni mai aspre și adăugarea infracțiunii de participare 
la un grup infracțional organizat care, în modelul mafiei, este caracterizat de tactici de 
intimidare, asociere cu intenția deliberată de a comite activități infracționale, precum și 
capacitatea de a influența instituțiile publice; consideră că, în acest context, ar fi de dorit 
și o legislație europeană generală privind protecția celor care decid să coopereze cu 
justiția;

15. subliniază importanța unei legislații care să permită autorităților de aplicare a legii să 
combată în mod eficace dobândirea de bunuri ilicite, împiedicându-i pe infractori să 
beneficieze de rezultatele infracțiunilor lor și apoi să reintroducă produsele în economia 
legală sau să le folosească pentru a finanța alte activități infracționale; constată că 
legislația europeană în domeniu este deficitară, în ciuda intrării în vigoare a 
Regulamentului (UE) 2018/1805; salută, prin urmare, angajamentului Comisiei de a 
revizui întregul cadru juridic în materie de înghețare și confiscare a instrumentelor și 
produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE și de a analiza eventuala 
necesitate a unor norme comune suplimentare, acordând o atenție deosebită aspectelor 
legate de sechestrarea sau confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, 
chiar și în absența unei condamnări definitive și a celor legate de gestionarea acestor 
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bunuri;

16. salută eforturile Comisiei de a continua monitorizarea transpunerii integrale a 
directivelor privind drepturile procedurale în spațiul european de libertate, securitate și 
justiție; subliniază, cu toate acestea, îngrijorarea sa cu privire la dificultățile persistente 
întâmpinate în transpunerea Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității; subliniază 
preocuparea sa în legătură cu procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
inițiate împotriva mai multor state membre pentru netranspunerea Directivei (UE) 
2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau 
acuzate în cadrul procedurilor penale;

17. subliniază nevoia de a îmbunătăți legislația UE privind impozitarea pentru a asigura o 
mai mare transparență, responsabilitate și eficacitate a sistemelor fiscale, precum și 
pentru a limita concurența neloială între statele membre și proliferarea paradisurilor 
fiscale; consideră că o impozitare echitabilă și lupta hotărâtă împotriva fraudei fiscale, a 
evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani au un rol central în 
politica UE; solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze un sistem de impozitare 
competitiv, echitabil și solid, adecvat erei digitale și noilor modele de afaceri;

18. regretă că Comisia nu a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva acelor state membre care au încălcat normele Schengen;

19. regretă faptul că statele membre nu și-au respectat angajamentele în ceea ce privește 
solidaritatea și partajarea responsabilității în ceea ce privește transferul solicitanților de 
azil;

20. îndeamnă statele membre să transpună legislația UE pentru combaterea infracțiunilor 
grave și a terorismului; subliniază, în special, deficiențele în materie de transpunere din 
mai multe state membre identificate de Comisie în legătură cu Directiva privind 
combaterea terorismului (2017/541/UE); constată că majoritatea statelor membre 
împotriva cărora Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
2019 pentru netranspunerea Directivei privind registrul cu numele pasagerilor 
(2016/681/UE) au notificat între timp Comisiei adoptarea măsurilor necesare pentru 
transpunerea reușită a acestui act;

21. invită instituțiile UE să garanteze aplicarea în totalitate a Cartei drepturilor 
fundamentale în toate deciziile, acțiunile și politicile lor, pentru a asigura respectarea 
pluralismului și a libertății mass-mediei; este preocupat de situația mass-mediei din UE; 
condamnă ferm toate practicile menite să intimideze sau să amenințe jurnaliștii; își 
reiterează, în acest sens, apelul adresat Comisiei de a prezenta o propunere 
cuprinzătoare de act legislativ care să vizeze stabilirea unor standarde minime împotriva 
acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP) în UE; invită 
Comisia să introducă măsuri disuasive pentru a preveni utilizarea abuzivă a instanțelor 
care au scopul de a intimida sau de a submina jurnaliștii;
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22. condamnă numărul tot mai mare de campanii de dezinformare care urmăresc inducerea 
în eroare a publicului cu privire la activitățile UE și care vizează, de asemenea, măsurile 
întreprinse în scopul garantării aplicării corespunzătoare a dreptului UE în statele 
membre; solicită Comisiei să combată acest fenomen, deoarece încearcă să submineze 
procesul democratic și încrederea cetățenilor în instituțiile democratice ale UE; invită 
Comisia să pună în aplicare un set de măsuri clare, cuprinzătoare și ample pentru a 
combate răspândirea și impactul dezinformării online în Europa și pentru a asigura 
protecția valorilor europene și a sistemelor democratice;

23. își exprimă preocuparea față de deficiențele grave constatate în cadrul aplicării dreptului 
UE în domeniul mediului și al energiei, în special în ceea ce privește gestionarea și 
eliminarea deșeurilor, eficiența energetică, pierderea biodiversității, exploatarea 
excesivă a resurselor naturale și a zonelor protejate, tratarea inadecvată a apelor urbane 
reziduale și poluarea aerului, care au un impact grav asupra sănătății umane; constată cu 
îngrijorare că sunt în curs 19 proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru 
transpunerea incorectă a dispozițiilor Directivei privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător, care este esențială pentru a asigura punerea în aplicare corectă a 
principiului „poluatorul plătește” și răspunderea pentru daunele aduse mediului în 
general;

24. constată, în special, că majoritatea statelor membre au încălcat în mod repetat și 
sistematic standardele europene privind valorile-limită pentru poluanții atmosferici; 
subliniază că degradarea ecosistemelor și pierderea biodiversității reprezintă probleme 
majore la nivelul UE; invită Comisia să propună o nouă lege privind refacerea 
ecosistemelor, care să se bazeze pe obligațiile existente deja prevăzute în Directiva 
privind habitatele și în alte acte legislative ale UE și să le depășească; invită Comisia să 
ia măsuri juridice ferme pentru a asigura transpunerea rapidă, completă și corectă a 
tuturor directivelor UE privind mediul în toate statele sale membre, ținând seama de 
prioritățile stabilite în comunicarea sa intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare 
pentru obținerea unor rezultate mai bune”;

25. subliniază că lipsa unui set coerent și cuprinzător de norme codificate privind buna 
administrare aplicabile la nivelul Uniunii îngreunează înțelegerea rapidă și deplină de 
către cetățeni și întreprinderi a drepturilor pe care le au în temeiul dreptului Uniunii; 
subliniază, prin urmare că, pentru consolidarea drepturilor cetățenilor și a transparenței, 
ar fi esențială codificarea normelor privind buna administrare sub forma unui 
regulament care să stabilească diversele aspecte legate de procedura administrativă, 
inclusiv notificările, termenele limită obligatorii, dreptul de a fi ascultat și dreptul 
oricărei persoane de a avea acces la dosarul propriu; consideră că acest regulament ar 
spori eficacitatea, eficiența și capacitatea administrației și a serviciilor publice și, în 
acest sens, ar răspunde nevoilor de investiții și de reformă din Uniunea Europeană;

26. își reiterează apelul pentru adoptarea unui regulament privind o administrație 
transparentă, eficientă și independentă a UE în temeiul articolului 298 din TFUE și ia 
act de faptul că, în acest caz, Comisia nu a prezentat o propunere care să dea curs 
acestei solicitări; invită, prin urmare, din nou Comisia să prezinte o propunere 
legislativă privind dreptul de procedură administrativă al UE, luând în considerare 
demersurile Parlamentului European de până acum, în acest domeniu;
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27. ia act de faptul că există o lipsă deosebită de transpunere, punere în aplicare și 
supraveghere a legislației UE privind spațiul de libertate, securitate și justiție, în pofida 
insistenței Comisiei și a Consiliului asupra caracterului extrem de urgent al acestor 
propuneri în procesul legislativ; invită Comisia și autoritățile naționale să monitorizeze 
și să aplice activ și complet legislația UE în acest domeniu;

28. recunoaște că, pentru a asigura aplicarea corectă a legislației UE și buna funcționare a 
pieței interne, cetățenii și întreprinzătorii trebuie să fie informați în legătură cu 
chestiunile care decurg din aplicarea cotidiană a legislației UE; invită la o cooperare mai 
strânsă în acest domeniu, inclusiv prin intermediul serviciului SOLVIT;

29. regretă lipsa persistentă de omogenitate între statele membre în ceea ce privește punerea 
în aplicare eficace a legislației care vizează construirea unei Uniuni sociale și incluzive 
și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva grupurilor vulnerabile; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la deficiențele și întârzierile grave în aplicarea dreptului 
UE care intră sub incidența Pilonului european al drepturilor sociale, în special în 
aplicarea legislației privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor la locul de 
muncă, a Directivei privind timpul de lucru și a legislației privind egalitatea de 
tratament și de remunerare între femei și bărbați; subliniază interpretarea largă dată de 
CJUE în hotărârile sale privind noțiunea de remunerare egală pentru muncă egală și 
solicită Comisiei să depună mai multe eforturi pentru a combate discriminarea și 
diferența de remunerare între femei și bărbați la nivel european;

30. invită Comisia să se asigure că pandemia de COVID-19 nu este utilizată de statele 
membre ca pretext pentru aplicarea incorectă a dreptului UE și că orice întârziere a 
transpunerii directivelor în ordinile juridice naționale este justificată în mod 
corespunzător;

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 
parlamentelor naționale.
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28.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la aplicarea dreptului Uniunii Europene în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Raportor pentru aviz: Pedro Silva Pereira

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută rapoartele Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației UE. consideră că 
aceste rapoarte sunt instrumente esențiale pentru a asigura controlul democratic asupra 
transpunerii și a punerii în aplicare corecte a legislației UE. consideră că o astfel de 
monitorizare este esențială pentru identificarea riscurilor la adresa statului de drept 
înainte ca acestea să poată ajunge la un punct în care este necesară o reacție formală;

2. îndeamnă Comisia să intensifice dezbaterea publică în legătură cu raportul său anual 
privind monitorizarea aplicării legislației UE; subliniază necesitatea de a deschide 
această dezbatere publică celei mai largi participări cetățenești posibile și remarcă faptul 
că societatea civilă ar putea fi și ea inclusă sub auspiciile Conferinței privind viitorul 
Europei;

3. solicită Comisiei să sprijine în continuare statele membre în transpunerea și punerea în 
aplicare a legislației UE prin inițiative de consolidare a capacității administrative și 
instituționale;

4. subliniază importanța statului de drept ca o condiție prealabilă pentru monitorizarea și 
aplicarea corespunzătoare a legislației UE; subliniază că este foarte îngrijorat de 
deficiențele generalizate ale statului de drept într-o serie de state membre, așa cum se 
detaliază în Raportul Comisiei privind statul de drept din 2020; invită Consiliul să 
colaboreze urgent cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord în legătură cu propunerea 
Comisiei de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324);

5. accentuează că asigurarea respectării legislației UE este esențială pentru crearea unor 
condiții echitabile; subliniază necesitatea de a îmbunătăți în permanență mecanismele 
menite să garanteze că procesul de reglementare este în deplină conformitate cu 
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tratatele, în special cu principiile atribuirii, subsidiarității și proporționalității, așa cum 
se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu principiul 
cooperării loiale, așa cum se prevede la articolul 13 din TUE, și cu principiul egalității 
în fața legii, așa cum se prevede la articolul 20 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene („Carta”); mai subliniază faptul că eficacitatea actelor juridice ale UE 
– care se bazează pe corectitudinea și pe promptitudinea punerii lor în aplicare – 
constituie piatra unghiulară a securității juridice și a unei bune aplicări a legii;

6. subliniază că normele Uniunii Europene trebuie să fie formulate într-un mod clar și 
inteligibil, cu respectarea principiilor clarității juridice, transparenței și securității 
juridice; subliniază că legislația Uniunii trebuie să definească clar drepturile și 
obligațiile pe care le implică pentru destinatarii săi, în special instituțiile UE și statele 
membre; propune ca documentele de orientare fără caracter juridic obligatoriu să fie 
examinate ca un mijloc potențial de sprijinire a statelor membre în procesul de punere în 
aplicare; regretă incoerențele în aplicarea și interpretarea legislației UE care pot fi 
atribuite unor traduceri incorecte ale textelor juridice; invită, prin urmare, Comisia să își 
intensifice eforturile pentru a se asigura că legislația adoptată a UE este tradusă corect; 
invită Comisia și statele membre să continue și să intensifice dialogul și schimbul de 
bune practici pentru a elimina lipsa de claritate și de transparență a procesului de 
reglementare în transpunerea legislației UE;

7. reamintește că aplicarea legislației UE include respectarea deplină a valorilor comune, 
inclusiv a drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept, așa cum se 
prevede la articolul 2 din TUE; evidențiază îngrijorările sale serioase în ceea ce privește 
deteriorarea situației statului de drept într-o serie de state membre, așa cum se detaliază 
în Raportul Comisiei privind statul de drept din 2020; își reafirmă sprijinul pentru 
crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale care să fie guvernat de un acord interinstituțional între cele trei instituții, 
constând într-un ciclu anual de monitorizare a valorilor Uniunii, care să acopere toate 
aspectele legate de articolul 2 din TUE; consideră că instrumentele disponibile 
prevăzute de tratate ar trebui îmbunătățite și sugerează că Conferința privind viitorul 
Europei ar trebui să trateze această problemă;

8. subliniază rolul esențial al parlamentelor naționale și, acolo unde este cazul, al 
parlamentelor regionale în controlul pre-legislativ al proiectelor de acte legislative ale 
UE, ținând seama de faptul că acest rol permite statelor membre să le implementeze mai 
bine și mai prompt; constată că formele existente de cooperare cu parlamentele 
naționale, cum ar fi delegațiile interparlamentare sau procedurile care implică 
parlamentele naționale în schimbul de informații cu privire la elaborarea și aplicarea 
legislației Uniunii, ar putea fi îmbunătățite; sugerează că în cadrul Conferinței privind 
viitorul Europei ar trebui discutate posibilitățile de îmbunătățire a cooperării în 
domeniul aplicării legislației Uniunii, precum și în cel al reglementării și punerii în 
aplicare a principiilor proporționalității și subsidiarității; consideră că încercările de 
subminare a integrității constituționale a statelor membre constituie o încălcare a 
legislației UE;

9. solicită îmbunătățirea procesului legislativ al UE, care se bazează pe transparență și pe 
responsabilitate în redactarea legislației, precum și pe participarea societății civile, după 
caz; 
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10. reamintește principiul transparenței, consacrat în tratatele UE, precum și dreptul 
cetățenilor UE la justiție și la bună administrare, prevăzut la articolele 41 și 47 din 
Cartă; evidențiază faptul că, în conformitate cu aceste drepturi și principii, cetățenii 
trebuie să beneficieze de acces adecvat la proiectele de acte juridice care îi privesc; 
insistă asupra faptului că aceste drepturi și principii ar trebui, de asemenea, să fie de o 
importanță majoră pentru statele membre atunci când propun proiecte de acte de punere 
în aplicare a legislației UE;

11. reamintește eforturile depuse de instituțiile UE pentru a crea o bază de date și un site 
comune pentru toate părțile procedurii legislative, dar regretă că aceste eforturi nu și-au 
atins încă obiectivul; consideră că bazele de date și site-urile existente și viitoare ar 
trebui să permită tuturor parlamentelor implicate să vină cu contribuții adecvate;

12. reamintește opinia exprimată în rezoluția sa din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care 
au loc în cadrul grupurilor pregătitoare ale Consiliului UE, invită insistent Consiliul să 
elaboreze criterii clare și accesibile publicului pentru desemnarea documentelor ca 
„LIMITE”, în conformitate cu legislația UE, și să revizuiască sistematic statutul 
„LIMITE” al documentelor într-un stadiu incipient, înainte de adoptarea finală a unui 
act legislativ, inclusiv înainte de negocierile neoficiale din cadrul trilogurilor;

13. subliniază că transpunerea și punerea în aplicare corespunzătoare a legislației Uniunii, 
în temeiul articolului 197 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
sunt de o importanță majoră; deoarece este responsabilitatea comună a statelor membre 
și a instituțiilor și organismelor Uniunii; solicită o evaluare corespunzătoare ex ante și 
ex post a impactului legislației UE, inclusiv în ceea ce privește sustenabilitatea și 
aspectele sociale, de mediu și de gen, în concordanță cu angajamentul Parlamentului 
European și al Consiliului, așa cum se prevede în Acordul interinstituțional (AII) 
privind o mai bună legiferare;

14. subliniază că statele membre trebuie să fie capabile să transpună în mod adecvat 
legislația Uniunii în propriile sisteme juridice; solicită, în acest context, ca procedurile 
legislative să fie programate în așa fel încât să ofere suficient timp pentru transpunere;

15. invită Comisia și statele membre să acționeze în comun și consecvent pentru a trata 
problemele legate de suprareglementare în timpul transpunerii și aplicării legislației UE, 
deoarece această practică creează sarcini inutile pentru cetățeni, întreprinderi și 
administrații, conduce la o greșită percepere a activității legislative a UE și sporește 
scepticismul nejustificat față de UE în rândul cetățenilor; reamintește, în această 
privință, dispozițiile AII privind o mai bună legiferare, care prevede că măsurile 
naționale care nu sunt strict legate de legislația Uniunii în cauză trebuie să fie indicate și 
documentate în mod clar de către statele membre, iar elementele care nu sunt legate în 
niciun fel de legislația Uniunii în cauză ar trebui să fie identificabile fie prin actul 
(actele) de transpunere, fie prin documente asociate; invită Comisia să ofere periodic 
informații periodice în legătură cu documentarea măsurilor de combatere a 
suprareglementării;

16. observă mai ales lipsa de transpunere, punere în aplicare și supraveghere a legislației 
UE în spațiul libertății, securității și justiției, care contrastează cu rapiditatea cu care 
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propunerile legislative din acest domeniu sunt adesea promovate de Comisie și Consiliu 
în cursul procedurii legislative a UE; invită Comisia și autoritățile naționale să 
monitorizeze și să aplice activ și complet legislația UE în acest domeniu;

17. recunoaște că, pentru a asigura aplicarea corectă a legislației UE și buna funcționare a 
pieței interne, cetățenii și întreprinzătorii trebuie să fie informați în legătură cu 
chestiunile care decurg din aplicarea cotidiană a legislației UE; invită la o cooperare mai 
strânsă în acest domeniu, inclusiv prin intermediul serviciului SOLVIT;

18. subliniază că este important să existe un dialog real între Comisie și statele membre 
înainte de a se ajunge la litigii;

19. subliniază rolul important pe care îl joacă și partenerii sociali, organismele de 
promovare a egalității de gen și organizațiile societății civile în monitorizarea și 
promovarea unor căi de atac eficiente în temeiul legislației UE; încurajează Comisia să 
sensibilizeze publicul în legătură cu drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în 
conformitate cu legislația UE și să sprijine în continuare reclamanții prin îmbunătățirea 
înțelegerii procedurii precontencioase de către aceștia; îndeamnă Comisia, în calitate de 
protector al tratatelor, să deschidă anchetele necesare în cazurile în care o posibilă 
încălcare a legislației UE a fost corect semnalată de către cetățeni sau organizații ale 
societății civile;

20. subliniază rolul important al avertizorilor de integritate în monitorizarea aplicării 
corespunzătoare a legislației Uniunii; îndeamnă statele membre să pună în aplicare 
normele minime de protecție ale UE convenite în martie 2019 și adoptate oficial în 
octombrie 2019, cu mult înainte de termenul de doi ani; îndeamnă statele membre să 
folosească marja de manevră oferită de directivă, aplicând-o într-un sens cât mai larg, și 
să ofere o compensație financiară celor care suferă de pe urma semnalărilor încălcării 
legislației Uniunii;

21. ia act de reducerea cu 10 % a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor deschise în 2018 în comparație cu 2017 și de creșterea numărului de noi 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2019; ia act de faptul că, potrivit 
defalcării noilor cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise la sfârșitul 
anilor 2017, 2018 și 2019, principalele domenii de politică în care au fost deschise cele 
mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere au fost 
mediul, mobilitatea și transporturile, piața internă, stabilitatea financiară, serviciile 
financiare și piețele de capital; 

22. regretă creșterea cu 20 % a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor referitoare la legislația privind piața unică a UE din decembrie 2017 și invită 
statele membre să transpună mai rapid și mai atent legislația UE; salută reducerea 
constantă a numărului de cazuri noi de transpunere tardivă în 2017, 2018 și 2019; 
constată cu îngrijorare că media UE a duratei de transpunere a crescut, transpunerea 
directivelor în legislația națională durând cu trei luni mai mult în 2019 decât în 2018; 
regretă că, în ciuda progreselor recente, aplicarea corectă și oportună a legislației UE 
rămâne o cauză de îngrijorare în mai multe state membre;

23. invită Comisia să își considere rolul de protector al tratatelor central și să reacționeze 
prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori este necesar 
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pentru a susține aplicarea corespunzătoare a legislației Uniunii în vederea garantării 
securității juridice pentru cetățenii și întreprinderile UE; 

24. ia act de faptul că Comisia nu mai utilizează procedura EU Pilot ca platformă standard 
pentru inițierea dialogului cu statele membre în legătură cu suspiciunile de încălcare a 
legislației UE, întrucât s-a recunoscut că aceasta a adăugat procedurii încă un strat 
birocratic, fără a adăuga valoare reală; reamintește că rata de soluționare a cazurilor 
tratate prin intermediul EU Pilot a fost de 77 % în 2017 și 2019 și de 73 % în 2018;

25. reafirmă rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ca unică instituție care se 
ocupă de evaluarea validității actelor instituțiilor UE; reamintește și rolul CJUE în 
asigurarea interpretării și aplicării corecte a legislației UE în contextul punerii în 
aplicare a Acordului de retragere și a viitoarei relații cu Regatul Unit.
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25.9.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PETIȚII

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la aplicarea dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Raportor pentru aviz: Domènec Ruiz Devesa

SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. subliniază că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European este unul dintre 
drepturile fundamentale ale cetățenilor UE, astfel cum se stipulează la articolul 44 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE) și la articolul 227 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); subliniază importanța petițiilor 
ca modalitate prin care cetățenii și rezidenții se pot simți implicați în activitățile 
Uniunii, deoarece este una dintre cele mai accesibile căi prin care cetățenii se pot adresa 
instituțiilor UE pentru a-și exprima preocupările cu privire la posibilele încălcări ale 
drepturilor lor, la cazurile de aplicare necorespunzătoare sau de încălcare a legislației 
UE și la eventualele lacune din acquis; reamintește că dreptul de a adresa petiții 
reprezintă piatra de temelie a democrației participative și a cetățeniei europene și că, 
prin urmare, respectând spiritul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), acesta contribuie la reducerea distanței dintre cetățeni și instituțiile politice, prin 
promovarea participării active a cetățenilor și a implicării acestora în dezbaterea politică 
a UE, și consideră că organizarea Conferinței privind viitorul Europei ar trebui să aibă 
drept rezultat creșterea participării cetățenilor; solicită Comisiei să își asume un rol activ 
în acțiunile solicitate de petiționari pentru a realiza o schimbare reală în viața lor;

2. reamintește că asigurarea aplicării eficace, egale și uniforme a dreptului UE este 
esențială pentru respectarea statului de drept, care constituie una dintre valorile 
fundamentale ale Uniunii și ale statelor sale membre, în conformitate cu articolul 2 din 
TUE; ia act de numărul important de petiții care exprimă preocupările cetățenilor cu 
privire la eventuale încălcări ale statului de drept în statele membre și salută participarea 
cetățenilor prin exercitarea drepturilor lor; subliniază că nerespectarea statului de drept, 
inclusiv de către entitățile subnaționale, are un impact direct asupra vieții cetățenilor, 
așa cum reiese din petițiile primite și din rezultatul Eurobarometrului special nr. 489; 
respectând principiul subsidiarității, invită Comisia să-și respecte angajamentele 
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asumate în comunicarea sa din 2019, intitulată „Consolidarea statului de drept în 
Uniune: Plan de acțiune” (COM(2019)0343), pentru a promova o cultură a respectării 
statului de drept, a consolida cooperarea cu autoritățile naționale și a asigura un răspuns 
comun eficace la amenințările reale din interiorul Uniunii; reamintește Comisiei că 
eforturile depuse pentru a asigura respectarea efectivă a dreptului UE în vigoare sunt la 
fel de importante ca și cele consacrate elaborării de noi acte legislative; subliniază că 
articolul 4 din TUE impune Uniunii să respecte egalitatea statelor membre în raport cu 
tratatele, precum și structurile fundamentale ale acestora, atât politice, cât și 
constituționale; același articol impune, de asemenea, ca Uniunea să respecte funcțiile 
esențiale ale statelor membre, în special cele care urmăresc să asigure integritatea lor 
teritorială, să mențină ordinea publică și să protejeze securitatea națională;

3. subliniază că incapacitatea de a asigura respectarea legislației nu numai că subminează 
eficiența pieței interne, dar are și un impact direct asupra drepturilor individuale și, prin 
urmare, afectează credibilitatea și imaginea Uniunii; ia act cu îngrijorare de creșterea 
populismului și a euroscepticismului și, prin urmare, invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru a garanta integritatea ordinii juridice a UE; subliniază, în acest sens, că 
aplicarea și asigurarea respectării legislației se bazează pe repartizarea competențelor 
conferite prin tratate și că, în consecință, statelor membre și Comisiei le revine 
responsabilitatea comună de a pune în aplicare și a asigura respectarea dreptului UE, 
Comisia îndeplinind rolul de gardian final al tratatelor; subliniază, în același timp, faptul 
că tuturor instituțiilor UE le revine responsabilitatea de a pune în aplicare și a asigura 
respectarea dreptului UE, conform Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai 
bună legiferare;

4. subliniază importanța vitală a eficienței, transparenței și responsabilității în procesul 
de elaborare și implementare a legislației UE de către instituțiile acesteia; 
subliniază că Parlamentul European este instituția aleasă direct de cetățeni și, având 
în vedere rolul său esențial de control, îi reamintește Comisiei obligația de a-și 
asuma răspunderea în fața Parlamentului European, în special în cadrul Comisiei 
pentru petiții; subliniază rolul important de control al Parlamentului European, care 
poate atrage atenția Comisiei în privința unor deficiențe în aplicarea dreptului UE în 
statele membre, prin intermediul petițiilor și al întrebărilor; își reiterează apelul 
adresat Comisiei de a acționa cu mai multă transparență, precum și de a utiliza în 
mod eficient și de a îmbunătăți în continuare mecanismele de monitorizare și 
instrumentele de evaluare periodice existente; solicită Comisiei, în calitatea sa de 
gardian al tratatelor, să utilizeze aceste mecanisme și instrumente pentru a 
monitoriza și a evalua în mod corespunzător punerea în aplicare corectă și la timp a 
dreptului UE, respectând totodată pe deplin drepturile cetățenilor UE la justiție și la 
o administrație bună și eficientă, în conformitate cu articolul 298 din TFUE și 
articolele 41 și 47 din CDFUE; subliniază că, în conformitate cu aceste drepturi și 
principii, persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă acces la proiectele de acte 
legislative;

5. recunoaște impactul implementării eficiente a dreptului UE asupra creșterii credibilității 
instituțiilor europene; consideră, prin urmare, că raportul anual publicat de Comisie, 
dreptul de a adresa petiții și inițiativa cetățenească europeană sunt instrumente valoroase 
care permit legislatorilor UE să identifice eventualele lacune;
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6. reamintește că, în fiecare an, Comisia pentru petiții primește un număr semnificativ de 
petiții de la cetățeni preocupați, care își exprimă nemulțumirea față de situația aplicării 
dreptului UE în statele membre și că marea majoritate a acestor petiții sunt transmise 
Comisiei pentru o analiză aprofundată; salută implicarea Comisiei în această procedură 
și consideră că este important ca deputații în Parlamentul European să poată pune în 
discuție rezultatele și recomandările, și subliniază că ar trebui respectate sferele de 
competență ale UE;

7. salută angajamentul Comisiei, stabilit clar în Raportul său anual din 2017 privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE (COM(2018)0540), de a da o mai mare valoare 
contribuțiilor cetățenilor, ale întreprinderilor și ale altor actori în detectarea încălcărilor 
dreptului UE; ia act, în acest sens, de eforturile Comisiei de a ilustra impactul petițiilor 
asupra măsurilor sale de verificare a aplicării legislației într-o serie de domenii de 
politică, cum ar fi mediul, migrația, fiscalitatea și piața internă; subliniază totuși 
numărul important de petiții primite care se referă la încălcarea și aplicarea 
necorespunzătoare a dreptului UE în aceste domenii, pe lângă multe alte domenii de 
activitate; regretă lipsa cifrelor privind numărul de petiții tratate de Comisie și numărul 
celor care au condus la inițierea unor proceduri EU Pilot sau în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor;

8. salută, în acest sens, creșterea transparenței și publicarea mai multor informații în 
rapoartele din 2018 și 2019 cu privire la numărul de petiții tratate de Comisie și la 
cursul dat; regretă, cu toate acestea, faptul că, în marea majoritate a cazurilor, Comisia 
nu a deschis investigații și nu a luat nicio măsură; este deosebit de preocupat, în acest 
sens, de practica de a îndrepta un număr semnificativ de petiționari către alte organisme 
de la nivel național, regional sau local; ia act de faptul că această practică reflectă noua 
politică a Comisiei în materie de verificare a aplicării legislației anunțată în 
comunicarea sa din 2016 intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea 
unor rezultate mai bune” (C(2016)8600), care vizează orientarea cetățenilor către 
nivelul național, atunci când plângerile sau petițiile nu ridică probleme de principiu mai 
larg sau de nerespectare sistematică a dreptului UE și pot fi tratate în mod satisfăcător 
prin alte mecanisme; își reiterează opoziția categorică față de această abordare și solicită 
Comisiei să deschidă investigații în cazurile în care au fost depistate posibile încălcări 
ale legislației UE; invită Comisia să trateze petițiile mai eficient, printr-o reacție 
promptă și cuprinzătoare, și să colaboreze cu statele membre în vederea unei 
soluționării reale, în conformitate cu principiul subsidiarității; încurajează Comisia să 
lucreze la noi mecanisme de reducere a timpului de răspuns în procesarea petițiilor; 
consideră insuficiente răspunsurile Comisiei care se limitează la a afirma că nu are 
competența de a lua măsuri suplimentare la nivelul UE;

9. își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că această abordare îi poate face pe cetățeni 
să creadă că vocea lor nu este auzită de către instituțiile UE și că, în ultimă instanță, i-ar 
putea priva de protecție juridică în cazul în care o cale de atac la nivelul UE s-ar dovedi 
mai eficace, ca urmare a circumstanțelor naționale sau a naturii intereselor implicate; 
subliniază dezamăgirea pe care această practică a Comisiei o provoacă cetățenilor, care 
se adresează Uniunii pentru protejarea drepturilor lor și, în special, Comisiei, în calitate 
de gardian al tratatelor, în temeiul articolului 17 din TUE; solicită să fie reexaminată 
politica de asigurare a respectării legislației UE, menționată anterior, astfel încât să nu 
fie periclitată în niciun fel tratarea anumitor cazuri care ar putea fi soluționate mai bine 
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la nivelul UE; consideră această situație inadmisibilă și solicită insistent Comisiei să 
clarifice modul în care intenționează să abordeze distanța dintre așteptările cetățenilor și 
realitate în ceea ce privește posibilitatea de a obține o cale de atac la nivelul UE, și să 
explice modul în care abordarea sa se potrivește cu rolul de gardian al tratatelor și cu 
responsabilitățile sale de supraveghere în temeiul articolului 17 alineatul (1) din TUE;

10. reamintește că Comisia pentru petiții primește un număr semnificativ de petiții din 
partea cetățenilor defavorizați de hotărârile pronunțate de autoritățile judiciare 
naționale; subliniază că dreptul la un proces echitabil este un drept fundamental și 
trebuie respectat de autoritățile judiciare din toate statele membre;

11. solicită Comisiei să examineze atent petițiile referitoare la drepturile persoanelor cu 
dizabilități; invită insistent Comisia să pună efectiv în aplicare dispozițiile legislației UE 
în materie de mediu și să asigure respectarea lor, având în vedere numărul de petiții 
primite în 2018 referitoare la depozitele de deșeuri neconforme, tratarea inadecvată a 
apelor reziduale urbane sau calitatea proastă a aerului în anumite zone;

12. ia act de faptul că numărul noilor plângeri înregistrate de Comisie în 2018 și 2017 a 
atins cel mai înalt nivel din 2011, cu un record de 3 850 plângeri noi în 2018, în timp ce 
numărul de plângeri noi înregistrate în 2019 se ridică la 3 525; salută capacitarea tot mai 
mare a cetățenilor în ceea ce privește procesul de monitorizare și de asigurare a 
respectării legislației UE, așa cum o demonstrează fluxul important de plângeri și petiții; 
subliniază, cu toate acestea, că, la fel ca în cazul petițiilor, numărul plângerilor care au 
condus la investigații a rămas foarte scăzut în 2019, 2018 și în 2017, ca proporție din 
numărul total de plângeri primite; solicită o aplicare mai transparentă a politicii de 
asigurare a respectării legislației; încurajează Comisia să adopte o abordare mai activă 
în ceea ce privește colectarea de informații și răspunsul la preocupările cetățenilor și să 
combată cultura „învinovățirii Bruxelles-ului”;

13. subliniază rolul important pe care îl joacă partenerii sociali, ONG-urile, cetățenii 
europeni și alți actori în monitorizarea și semnalarea deficiențelor de transpunere și 
implementare a dreptului UE de către statele membre; salută, așadar, creșterea gradului 
de conștientizare a opiniei publice cu privire la reexaminarea legislației UE, inclusiv 
rolul esențial al avertizorilor în sectorul privat și în cel public; subliniază că cetățenii 
UE au dreptul să primească informații prompte, clare, cu adevărat accesibile și 
transparente privind legile adoptate de statele membre pentru transpunerea dreptului UE 
în legislația națională și privind autoritățile naționale responsabile cu asigurarea punerii 
în aplicare corespunzătoare a legislației;

14. recunoaște, în acest sens, că este esențial să se continue promovarea unei cooperări mai 
strânse și consolidarea legăturilor cu parlamentele naționale în procesul legislativ; 
subliniază că aplicarea cu întârziere are un impact negativ asupra securității juridice; 
invită Comisia și statele membre să ia măsuri mai ferme împotriva oricărei transpuneri 
tardive sau defectuoase a directivelor, pentru a asigura punerea în aplicare și respectarea 
deplină a dreptului UE, garantând astfel statul de drept și democrația; subliniază 
importanța misiunilor de informare în statele membre bazate pe petiții, pentru a 
îmbunătăți investigarea cererilor petiționarilor și ca un mijloc unic de a se apropia mai 
mult de cetățeni și de a demonstra că preocupările lor sunt luate în serios; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia să ia în considerare în mod corespunzător rapoartele și rezoluțiile 
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referitoare la misiunile de informare efectuate de Parlament pe baza petițiilor;

15. regretă faptul că, în ciuda eforturilor depuse în ultimii ani pentru a crește transparența 
activităților sale de monitorizare și de asigurare a aplicării legislației (de exemplu, 
printr-o platformă centralizată care oferă informații despre procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor), Comisia nu a răspuns încă solicitărilor repetate ale 
Parlamentului de a fi informat periodic cu privire la fiecare dosar EU Pilot deschis și la 
fiecare procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată, în special atunci 
când acestea decurg din petiții; subliniază importanța primirii de actualizări periodice cu 
privire la evoluțiile procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor legate de 
petițiile deschise, respectând, în același timp, cerințele de confidențialitate prevăzute în 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE); regretă faptul că, în 
continuare, Comisia a arătat că nu își asumă niciun angajament, atunci când a răspuns 
preocupărilor exprimate în cadrul procedurilor EU Pilot; reamintește Comisiei că 
cetățenii au mari așteptări de transparență în ceea ce privește activitățile sale de 
supraveghere; îndeamnă, prin urmare, Comisia să împărtășească aceste informații 
Parlamentului în timp util, într-un spirit de cooperare sinceră, pentru a permite 
Parlamentului să își exercite controlul asupra executivului în temeiul articolului 14 din 
TUE și, în cele din urmă, să consolideze legitimitatea și responsabilitatea măsurilor 
Comisiei de verificare a aplicării legislației, încrederea în proiectul UE și, în cele din 
urmă, legitimitatea procedurii EU Pilot;

16. subliniază că un dialog strâns și structurat între Comisie și statele membre într-un stadiu 
incipient este esențial pentru aplicarea efectivă și corectă a legislației UE; invită 
Comisia să îmbunătățească sistemul EU Pilot de soluționare a problemelor și să 
restabilească o utilizare pe scară largă a acestuia, menită să soluționeze rapid 
eventualele încălcări ale dreptului UE într-un stadiu incipient, fără a fi necesar să se 
recurgă la un proces formal de constatare a neîndeplinirii obligațiilor într-un număr 
semnificativ de cazuri; ia act de faptul că, în conformitate cu noile politici de asigurare a 
respectării dreptului UE, adoptate de Comisie, scopul EU Pilot nu este de a prelungi 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, ci, dimpotrivă, de a contribui la 
soluționarea eficientă a problemelor;

17. reamintește că, atât Curtea de Conturi Europeană, în analiza sa panoramică din 2018 
intitulată „Punerea în practică a dreptului UE: responsabilitățile de supraveghere care 
revin Comisiei Europene în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană”, cât și Ombudsmanul European, în decizia sa din 2017 prin care, 
în urma anchetei sale strategice OI/5/2016/AB, adresează sugestii cu privire la 
promptitudinea și transparența prelucrării de către Comisia Europeană a plângerilor 
privind încălcările dreptului UE, invită Comisia să se asigure că procedurile preliminare 
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sunt tratate într-un mod mai prompt, mai 
transparent și mai echitabil, respectând principiul subsidiarității și al tratamentului egal;

18. invită Comisia să examineze discriminarea practicată pe baza limbii sau limbilor 
oficiale ale unui stat membru în școli și în administrația publică în teritoriile care au mai 
mult de o limbă oficială, împiedicându-se astfel libera circulație și încălcându-se 
regulile pieței interne [articolul 26 alineatul (2) din TFUE].
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