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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. subliniază că UE a fost creată ca o uniune bazată pe statul de drept și pe respectarea 

drepturilor omului (articolul 2 din TUE); accentuează faptul că este extrem de important 

să se monitorizeze atent actele și omisiunile statelor membre și ale instituțiilor UE; 

2. evidențiază faptul că punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii este esențială 

pentru a spori încrederea cetățenilor în politicile și instituțiile UE; reamintește că 

articolul 197 din TFUE prevede, în acest sens, că „punerea în aplicare efectivă a 

dreptului Uniunii de către statele membre, care este esențială pentru buna funcționare a 

Uniunii, constituie o chestiune de interes comun”; susține că cetățenii Uniunii vor avea 

mai multă încredere în dreptul Uniunii atunci când este pus în aplicare într-o manieră 

efectivă de statele membre; 

3. recunoaște că responsabilitatea principală pentru implementarea și aplicarea adecvată a 

dreptului UE revine statelor membre; subliniază totuși că acest lucru nu scutește 

instituțiile UE de obligația de a respecta dreptul primar al UE, în special atunci când 

elaborează dreptul secundar al UE; 

4. salută acest prim raport privind monitorizarea aplicării dreptului UE în urma intrării în 

vigoare a Agendei pentru o mai bună reglementare în anul 2015; reamintește că printre 

principiile unei mai bune reglementări se numără cerința de a demonstra necesitatea de 

a legifera la nivelul UE, în mod strict proporțional cu obiectivele acțiunii legislative, și 

de a se asigura că legislația este implementată în mod corect la nivelul cel mai adecvat; 

subliniază, prin urmare, importanța respectării principiilor atribuirii, subsidiarității și 

proporționalității, în temeiul articolului 5 din TUE, precum și a certitudinii juridice și a 

egalității în fața legii, în vederea unei mai bune monitorizări a aplicării dreptului UE; 

5. regretă faptul că aplicarea corectă și oportună a legislației UE în statele membre rămâne 

o chestiune care suscită îngrijorări serioase, fapt demonstrat de numărul mare de 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; regretă numeroasele tendințe 

negative evidențiate de actualul raport, în special faptul că a crescut substanțial numărul 

de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise - cu 67,5 % față de anul 

precedent, ajungându-se la cel mai mare număr din ultimii cinci ani, și că, de asemenea, 

s-a înregistrat o creștere a numărului de plângeri și o scădere a ratei de soluționare a 

acestora; constată că, în conformitate cu defalcarea cazurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor deschise la sfârșitul anului 2016, cele patru domenii de politici 

în care au fost deschise împotriva statelor membre, cele mai numeroase proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere au fost piața internă, mediul, 

stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital, și mobilitatea și transporturile;  

6. remarcă faptul că angajamentul Comisiei de a avea o abordare mai strategică a 

asigurării respectării dreptului UE a condus recent la închiderea unor cazuri de 

neîndeplinire a obligațiilor din motive politice; invită, prin urmare, Comisia să explice 

considerentele care stau la baza unor astfel de decizii în viitoarele rapoarte de 

monitorizare; 
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7. salută scăderea numărului total de dosare noi EU Pilot, acesta ajungând la cel mai 

scăzut nivel din 2011; ia act de obiectivul Comisiei de a utiliza mecanismul EU Pilot 

numai atunci când acesta oferă o valoare adăugată efectivă în procesul de soluționare a 

cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu comunicarea sa 

intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 

bune”1; subliniază, însă, că mecanismul EU Pilot este un instrument de lucru fără statut 

juridic, care conferă puteri discreționare Comisiei și nu respectă standardele 

corespunzătoare de transparență și responsabilitate; consideră că aceste deficiențe ar 

putea fi remediate prin adoptarea unui regulament care să clarifice drepturile și 

obligațiile legale ale reclamanților și ale Comisiei; 

8. salută faptul că raportul recunoaște rolul Parlamentului de a atrage atenția Comisiei cu 

privire la deficiențele în aplicarea dreptului UE în statele membre, prin intermediul 

întrebărilor parlamentare și al petițiilor; atrage atenția asupra faptului că un control mai 

atent din partea parlamentelor naționale asupra guvernelor lor, atunci când acestea din 

urmă sunt implicate în procesul de legiferare, va contribui la o aplicare mai eficace a 

dreptului UE, așa cum este prevăzută de tratate; 

9. subliniază că, pe lângă eficiență, transparența și responsabilitatea au o importanță 

crucială în redactarea și aplicarea dreptului UE de către instituțiile UE, ceea ce 

înseamnă că legislația UE trebuie să fie clară, ușor de înțeles, consecventă, precisă și 

disponibilă imediat pentru cetățeni, și totodată să ia în considerare jurisprudența Curții 

de Justiție a Uniunii Europene, care insistă asupra faptului că normele de drept ale UE 

trebuie să fie previzibile și predictibile2; 

10. subliniază că, din oficiu, cetățenii UE trebuie să fie primii informați în mod clar, efectiv 

accesibil, transparent și oportun atunci când se adoptă legi naționale de transpunere a 

actelor legislative europene, care sunt acestea și ce autorități naționale au 

responsabilitatea de a se asigura că sunt aplicate corect; recunoaște rolul esențial pe care 

îl joacă partenerii sociali și organizațiile societății civile în monitorizarea și 

îmbunătățirea căilor de atac efective aferente dreptului UE; 

11. reiterează dispoziția din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare care 

prevede ca, atunci când statele membre transpun directive UE în dreptul național, dacă 

doresc să adauge elemente care nu sunt în niciun fel legate de actul legislativ al Uniunii 

transpus, să se asigure că adăugările respective pot fi identificate, fie prin actul de 

transpunere, fie prin documentele asociate; 

12. își exprimă îngrijorarea că, în cazul multor directive, există diferențe de traducere între 

limbile oficiale ale UE, și, prin urmare, există probabilitatea ca textele respective să fie 

interpretate în mod divergent și transpuse în mod diferit în statele membre; regretă, 

așadar, faptul că este posibil ca aceste diferențe de transpunere și de interpretare juridică 

a directivelor să nu fie descoperite în mod sistematic, ci numai atunci când sunt 

clarificate de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

13. reamintește că parlamentele naționale joacă un rol esențial, atât în etapa de control pre-

                                                 
1 C/2016/8600, JO C 18, 19.1.2017, p. 10  
2 Hotărârea Curții de Justiție din 10 septembrie 2009, Plantanol GmbH & Co. KG împotriva Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punctul 46. 
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legislativ al proiectelor de acte juridice ale UE, cât și în etapa de control post-legislativ 

al aplicării corecte a dreptului UE de către statele membre; invită parlamentele naționale 

să își asume acest rol în mod proactiv; 

14. invită Comisia să monitorizeze în mod eficace în ce măsură instanțele naționale își 

îndeplinesc responsabilitatea de a solicita decizii preliminare Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, astfel cum se menționează la articolul 267 din TFUE; prin urmare, invită 

Comisia să ia în considerare crearea unui registru care să conțină toate hotărârile 

instanțelor naționale referitoare la interpretarea dreptului UE în care nu a fost solicitată 

o decizie preliminară a Curții de justiție a Uniunii Europene; 

15. evidențiază principiul transparenței, consacrat în tratatele UE, precum și dreptul 

cetățenilor UE la justiție și la bună administrare, prevăzut la articolele 41 și 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; evidențiază faptul că, în conformitate cu 

aceste drepturi și principii, cetățenii trebuie să beneficieze de acces adecvat și facil la 

proiectele de acte juridice care îi privesc; reamintește că aceste drepturi și principii ar 

trebui, de asemenea, să fie de o importanță majoră pentru statele membre atunci când 

propun proiecte de acte legislative cu obiectivul de a pune în aplicare dreptul UE; 

16. invită toate instituțiile UE implicate în procesul legislativ să își ia angajamentul de a 

îmbunătăți calitatea redactării textelor legislative, conform angajamentului asumat în 

Agenda pentru o mai bună legiferare; reamintește că, pentru a îndeplini acest obiectiv, 

trebuie adaptat Acordul interinstituțional din 1998 privind orientările comune pentru 

calitatea redactării legislației comunitare; 

17. salută angajamentul Comisiei de a sprijini în mod activ statele membre să transpună și 

să pună în aplicare legislația prin pregătirea de planuri de implementare pentru anumite 

directive și regulamente; solicită Comisiei să asigure o mai bună orientare și asistență 

statelor membre, prin intermediul unor instrumente concrete, pentru a obține rezultate 

mai bune în aplicarea dreptului UE; încurajează Comisia să acorde asistență statelor 

membre care s-ar putea confrunta cu dificultăți de punere în aplicare și transpunere a 

priori și să le soluționeze în mod corespunzător, ameliorând capacitatea instituțională a 

autorităților publice la nivel tehnic; 

18. subliniază rolul important al partenerilor sociali, al organizațiilor societății civile și al 

altor actori în elaborarea legislației și în monitorizarea și semnalarea deficiențelor de 

transpunere și aplicare a dreptului UE de către statele membre; sugerează autorităților 

naționale și instituțiile europene să încurajeze acest rol; 

19. reamintește că este necesar ca Parlamentul să fie, de asemenea, în măsură să 

monitorizeze aplicarea de către Comisie a regulamentelor, în același mod în care 

procedează în cazul directivelor; prin urmare, solicită instituțiilor UE să coopereze mai 

eficient și mai eficace, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE; solicită 

încă o dată Comisiei să se asigure că datele privind punerea în aplicare a regulamentelor 

sunt furnizate în mod clar în viitoarele sale rapoarte anuale referitoare la monitorizarea 

aplicării dreptului UE; reamintește statelor membre că au obligația de a prezenta 

Comisiei legislația națională de transpunere sau de punere în aplicare a regulamentelor, 

în conformitate cu principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din 

TUE;  
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20. își reiterează apelul privind crearea, în cadrul direcțiilor generale relevante (DG IPOL, 

DG EXPO și DG EPRS), a unui sistem autonom de evaluare ex-post a impactului 

principalelor acte legislative ale UE adoptate de Parlament prin codecizie și în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară; 

21. reiterează faptul că instituțiile UE, chiar și atunci când acționează în calitate de membre 

ale unor grupuri de creditori internaționali, sunt obligate să respecte dispozițiile 

tratatelor UE și ale Cartei drepturilor fundamentale a UE; 

22. invită Comisia să acorde o atenție deosebită controlului său asupra punerii în aplicare a 

legislației UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de corupție care afectează în 

mod direct funcționarea pieței interne, precum și să ia măsurile necesare pentru a 

combate astfel de fenomene. 
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