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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. Ia act de faptul că, în concordanță cu Declarația politică comună a Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei din 27 octombrie 2011 privind documentele 

explicative1, Comisia a prezentat celor doi legiuitori un raport cu privire la aplicarea 

acesteia; 

2. amintește că, într-o Uniune Europeană bazată pe statul de drept, pe siguranța și 

previzibilitatea legilor, cetățenii europeni trebuie să fie, de drept, primii cărora să li se 

aducă la cunoștință, în mod clar, accesibil, transparent și fără întârziere (prin intermediul 

internetului și al altor mijloace), dacă și ce norme naționale au fost adoptate ca urmare a 

transpunerii dreptului UE și care sunt autoritățile naționale răspunzătoare de 

implementarea corectă a acestora; 

3. susține că legislația UE trebuie să fie transpusă în mod corespunzător și prompt în 

sistemul de drept al fiecărui stat membru; îndeamnă autoritățile statelor membre să evite 

practica „suprareglementării” (goldplating), deoarece aceasta generează adesea divergențe 

importante în procesul de implementare la nivelul statelor membre, ceea ce, la rândul său, 

diminuează respectul față de legislația Uniunii Europene, dat fiind că cetățenii devin 

conștienți de existența unor diferențele notabile la nivelul UE; relevă necesitatea de a 

intensifica în continuare cooperarea dintre membrii Parlamentului European și comisiile 

pentru afaceri europene din cadrul parlamentelor naționale și regionale; salută cu 

entuziasm inovația adusă de Tratatul de la Lisabona, potrivit căreia Curtea de Justiție, în 

urma unei cereri a Comisiei, va putea impune statelor membre sancțiuni pentru întârzierile 

înregistrate în ceea ce privește transpunerea, fără a fi nevoie să aștepte o a doua hotărâre; 

îndeamnă instituțiile UE (Consiliul, Comisia, BCE) să respecte dreptul primar al UE 

(tratatele și Carta drepturilor fundamentale) atunci când stabilesc norme de drept derivat 

sau adoptă politici cu privire la chestiuni economice și sociale care afectează drepturile 

omului și binele comun; 

4. ia act cu interes de introducerea mecanismului UE Pilot care, prin intermediul platformei 

sale online, facilitează comunicarea dintre Comisie și statele membre, astfel încât să se 

evite disfuncțiile și să se împiedice, ori de câte ori este posibil, punerea în mișcare a 

procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor; reamintește însă că mecanismul UE 

Pilot este un instrument de lucru bazat pe colaborare, fără statut juridic, care îi conferă 

Comisiei puteri discreționare, ceea ce nu este în conformitate cu standardele 

corespunzătoare de transparență și asumare a răspunderii; reamintește, de asemenea, că 

lipsa potențială de transparență din cuprinsul comunicărilor și schimburilor de informații 

avute cu statele membre nu ar trebui lăsată, în niciun fel, să submineze drepturile 

cetățenilor UE de care aceștia se bucură în virtutea statului de drept sau să servească la 

justificarea, directă sau indirectă, a discriminării, în sensul articolului 9 din TUE și îi 

solicită Comisiei: 

                                                 
1 JO C 369, 17.12.2011, p. 15. 
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 (a) să informeze ea însăși cetățenii în mod adecvat, inteligibil și la timp despre stadiul 

consultărilor și despre măsurile subsecvente luate în urma unor eventuale încălcări 

sesizate de către aceștia; 

 (b) propune un act cu forță de lege care ar trebui să clarifice drepturile și obligațiile legale 

ale fiecărui reclamant și ale Comisiei, pentru a garanta, de asemenea, dreptul 

cetățenilor la o cale de atac efectivă, inclusiv în faza precontencioasă, precum și pentru 

a asigura deplina respectare a dreptului cetățenilor la o bună administrare, conform 

stipulațiilor de la articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale; 

5. salută noua practică conform căreia Comisia poate să ceară statelor membre, în cazuri 

justificate, să includă documente explicative atunci când o informează cu privire la 

măsurile lor de transpunere; își reiterează, însă, apelul referitor la tabelele de 

corespondență obligatorii privind transpunerea directivelor, care ar trebui să fie puse la 

dispoziția publicului în toate limbile UE și regretă faptul că REFIT a fost rezultatul unei 

decizii unilaterale a Comisiei, fără niciun dialog social și parlamentar real; 

6. deplânge faptul că Parlamentul, care reprezintă direct cetățenii europeni și este acum 

colegiuitor cu drepturi depline, din ce în ce mai strâns implicat în procedurile privind 

plângerile, în special prin intermediul întrebărilor parlamentare și prin activitățile 

Comisiei pentru petiții, încă nu primește în mod automat și la timp informații transparente 

cu privire la aplicarea legislației UE, în pofida faptului că aceste informații sunt esențiale, 

nu numai ca mijloc de a mări accesibilitatea și siguranța juridică pentru cetățenii europeni, 

ci și pentru a adopta modificările menite să o îmbunătățească; consideră că o comunicare 

îmbunătățită între Parlamentul European și parlamentele naționale ar putea constitui un 

pas util în această direcție; îndeamnă la o cooperare mai eficace și mai eficientă între 

instituțiile UE și se așteaptă ca Comisia să aplice cu bună credință clauza Acordului-cadru 

revizuit privind relațiile cu Parlamentul, prin care se angajează „să pună la dispoziția 

Parlamentului rezumate privind toate procedurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, începând cu scrisoarea de punere în întârziere, inclusiv, dacă Parlamentul 

solicită acest lucru, cu privire la problemele la care se referă procedura de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor”; 

7. solicită crearea în cadrul direcțiilor generale competente (IPOL, EXPO și Cercetare) a 

unui mecanism autonom de evaluare a impactului ex post al principalelor norme europene 

adoptate în codecizie și conform procedurii legislative ordinare a Parlamentului European, 

inclusiv prin colaborare cu parlamentele naționale; 

8. subliniază faptul că Parlamentul și alte instituții ale UE ar trebui să fie în posesia unor 

informații detaliate cu privire la punerea în aplicare a directivelor de către fiecare stat 

membru în parte, inclusiv informații privind întârzierile înregistrate în transpunerea 

acestora în legislația națională; 

9. subliniază faptul că este nevoie de un anumit grad de omogenitate în ceea ce privește 

transpunerea legislației, fără a aduce atingere termenelor necesare pentru aplicarea 

acesteia. 

10. solicită un grad mai mare de cooperare între Comisie, statele membre, Parlamentul 

European și parlamentele naționale. 
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