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Amendamentul 1
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 
principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat;

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 
principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat; reamintește că fiecare 
instituție, organ, oficiu sau agenție 
trebuie să se asigure că procedurile sale 
sunt transparente și să stabilească, în 
regulamentul său de procedură, dispoziții 
specifice privind accesul la documentele 
sale, în conformitate cu regulamentele.

Or. en

Amendamentul 2
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 



PE652.576v01-00 4/19 AM\1206512RO.docx

RO

principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat;

principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat; consideră că un regim juridic 
actualizat ar avea potențialul de a ține 
seama de evoluțiile tehnologice, de 
experiența privind aplicarea 
Regulamentului 1049/2001 și de 
jurisprudența relevantă;

Or. en

Amendamentul 3
Juan Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 
principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat;

1. subliniază că instituțiile UE au 
obligația de a pune în aplicare articolul 15 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
de a adopta un instrument juridic privind 
accesul la documente, în conformitate cu 
principiile democratice exprimate la 
articolul 10 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și cu 
drepturile cetățenilor UE consacrate la 
articolele 41 și 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 
alineatul (3) din TFUE prevede un 
domeniu de aplicare instituțional 
consolidat;

Or. es

Amendamentul 4
Fabio Massimo Castaldo
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că transparența și 
accesul deplin la documentele deținute de 
instituții trebuie să constituie regula, așa 
cum se garantează în Regulamentul 
nr. 1049/2001, precum și faptul că, după 
cum s-a stabilit deja în jurisprudența 
constantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, excepțiile la această regulă 
trebuie interpretate corect, ținând cont de 
preeminența interesului public în raport 
cu dezvăluirea, de exigențele în materie de 
democrație, inclusiv o participare sporită 
a cetățenilor la procesul decizional, de 
legitimitate a administrației, de eficacitate 
și responsabilitate față de cetățeni;

Or. it

Amendamentul 5
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii;

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii; subliniază că, în calitate 
de legislator al UE, Consiliul este obligat 
să respecte aceleași obligații de 
transparență ca și celelalte instituții ale 
UE; solicită, prin urmare, Consiliului să 
se ridice la înălțimea acestor obligații;
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Or. en

Amendamentul 6
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii;

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii; reamintește că, pentru a 
promova buna guvernanță și a asigura 
participarea societății civile, instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii 
trebuie să își desfășoare activitatea cât 
mai transparent posibil;

Or. en

Amendamentul 7
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii;

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii cu scopul de a garanta 
responsabilitatea și legitimitatea unui 
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sistem politic democratic, care respectă 
statul de drept;

Or. it

Amendamentul 8
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă 
asupra faptului că toate instituțiile trebuie 
să depună eforturi pentru a pune în aplicare 
aceste principii;

2. subliniază faptul că articolul 10 
alineatul (3) din TUE conferă tuturor 
cetățenilor dreptul de a participa la viața 
democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 
deschis, cel mai transparent și mai 
apropiat de cetățeni; insistă asupra faptului 
că toate instituțiile trebuie să depună 
eforturi pentru a pune în aplicare aceste 
principii într-un mod obiectiv și 
nediscriminatoriu;

Or. ro

Amendamentul 9
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că cetățenii se 
confruntă în continuare cu dificultăți 
atunci când doresc să obțină acces la 
informațiile deținute de instituțiile UE, 
din cauza lipsei unei politici 
interinstituționale eficace, orientate către 
cetățeni și axate pe transparența deplină, 
pe comunicare și pe democrația directă;

Or. it
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Amendamentul 10
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Consiliului să pună pe 
deplin în aplicare hotărârile CJUE în 
materie de transparență, respectând litera 
și spiritul acestora, în special hotărârea 
din cauza Access Info Europe din 2013;

Or. en

Amendamentul 11
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative;

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative; solicită, în 
special, Consiliului să își revizuiască 
propriile norme pentru a face publice 
toate dezbaterile, documentele și 
informațiile și să întocmească stenograme 
ale reuniunilor sale publice, respectând 
pe deplin interesul public în ceea ce 
privește transparența, care trebuie să 
prevaleze în raport cu exceptarea pe motiv 
de protejare a procesului decizional; 
încurajează, de asemenea, Ombudsmanul 
să își exercite pe deplin competențele de 



AM\1206512RO.docx 9/19 PE652.576v01-00

RO

investigare care i-au fost conferite prin 
tratate pentru a crește transparența 
activităților legislative și nelegislative în 
cadrul UE;

Or. it

Amendamentul 12
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative;

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative, făcând astfel 
posibil controlul nu doar de către cetățeni, 
ci și de către parlamentele naționale; 
consideră că Consiliul ar trebui să 
înregistreze în mod sistematic identitatea 
guvernelor statelor membre atunci când 
acestea își exprimă pozițiile în cadrul 
grupurilor de pregătire ale Consiliului și 
să prevadă un regim proactiv de publicare 
a documentelor sale într-un format ușor 
de utilizat și de consultat;

Or. en

Amendamentul 13
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative;

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative; subliniază 
necesitatea de a înregistra în mod 
sistematic identitatea statelor membre 
care iau poziție în cadrul grupurilor de 
pregătire și de a pune capăt practicii de 
restricționare a accesului la documente 
legislative în timpul procesului de luare a 
deciziilor;

Or. en

Amendamentul 14
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea 
documentelor legislative;

3. reamintește Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor legislative 
din cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în 
ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea, comunicarea și 
clasificarea documentelor legislative;

Or. ro

Amendamentul 15
Fabio Massimo Castaldo
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește efectele obligatorii și 
impactul acordurilor internaționale 
asupra legislației UE și insistă asupra 
necesității de a asigura transparența 
negocierilor pe parcursul întregului 
proces; regretă, în acest sens, faptul că 
negocierile sunt secrete, iar cetățenii nu 
au acces la nicio informație, ci numai la 
documentele trecute prin filtrul presei, 
ceea ce conduce la speculații și la idei 
preconcepute cu privire la stadiul și 
natura negocierilor în curs;

Or. it

Amendamentul 16
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că accesul cât mai larg 
posibil al publicului la documente este 
esențial pentru controlul public asupra 
tuturor aspectelor activității UE; 
reamintește că încrederea cetățenilor în 
Uniune depinde de transparență;

Or. en

Amendamentul 17
Gilles Boyer, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită instituțiilor UE să 
răspundă cu promptitudine la cererile de 
acces la documente;

Or. en

Amendamentul 18
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră inacceptabil faptul că, în 
prezent, singura posibilitate de care 
dispun cetățenii pentru a contesta un 
refuz la o cerere de acces la documente 
este o plângere adresată Curții de Justiție 
a Uniunii Europene, care implică 
proceduri extrem de îndelungate, riscul 
unor costuri ridicate, chiar prohibitive, și 
un rezultat nesigur, ceea ce reprezentă o 
sarcină excesivă și descurajantă pentru 
cetățenii care doresc să conteste o decizie 
de refuz al accesului (parțial) la 
documente; subliniază că, practic, aceasta 
înseamnă că nu există nicio cale de atac 
eficace împotriva unei decizii de 
respingere a unei cereri de acces la 
documente;

Or. en

Amendamentul 19
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că instituțiile UE nu ar 
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trebui să solicite părții adverse să suporte 
costurile procedurilor judiciare; invită 
instituțiile UE să se asigure că cetățenii 
nu sunt împiedicați să conteste decizii din 
lipsă de mijloace;

Or. en

Amendamentul 20
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Cristian Ghinea, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE; reamintește, 
cu toate acestea, caracterul strategic al 
acestor documente, care stau la baza unor 
poziții de negociere ce nu reflectă 
neapărat textele finale convenite ulterior 
de colegiuitori și care, dacă sunt publicate 
înainte de reuniunea în cadrul trilogului, 
ar putea ar putea fi folosite în mod abuziv 
de către părți externe;

Or. en

Amendamentul 21
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
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astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE; subliniază că 
un nivel ridicat de transparență a 
procesului legislativ este un element 
esențial pentru responsabilizarea 
factorilor de decizie din toate instituțiile 
UE;

Or. en

Amendamentul 22
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

4. solicită legiuitorilor UE să respecte, 
punând în aplicare pe deplin și cât mai 
curând posibil, hotărârea Tribunalului din 
22 martie 2018 (cauza T-540/15) privind 
accesul la documentele trilogurilor, 
consolidând astfel și mai mult cultura 
transparenței în activitatea legislativă a UE;

Or. it

Amendamentul 23
Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

4. solicită tuturor legiuitorilor UE să 
respecte hotărârea Tribunalului din 22 
martie 2018 (cauza T-540/15) privind 
accesul la documentele trilogurilor cât mai 
curând posibil, consolidând astfel și mai 
mult cultura transparenței în activitatea 
legislativă a UE;

Or. fr
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Amendamentul 24
Juan Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15, de Capitani) privind 
accesul la documentele trilogurilor, 
consolidând astfel și mai mult cultura 
transparenței în activitatea legislativă a UE;

Or. es

Amendamentul 25
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței în 
activitatea legislativă a UE;

4. solicită legiuitorilor UE să respecte 
hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 
(cauza T-540/15) privind accesul la 
documentele trilogurilor, consolidând 
astfel și mai mult cultura transparenței și a 
comunicării în activitatea legislativă a UE;

Or. ro

Amendamentul 26
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă instituțiile UE să pună în 
aplicare fără întârziere angajamentul pe 

5. îndeamnă instituțiile UE să pună în 
aplicare fără întârziere angajamentul pe 
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care și l-au asumat în cadrul Acordului 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, de a crea o bază de date 
interinstituțională unică a documentelor 
legislative;

care și l-au asumat în cadrul Acordului 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, de a crea o bază de date 
interinstituțională unică a documentelor 
legislative, asigurând transparența 
diferitelor etape ale procesului legislativ și 
permițându-le cetățenilor din UE să 
înțeleagă mai bine procedurile legislative 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 27
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă instituțiile UE să pună în 
aplicare fără întârziere angajamentul pe 
care și l-au asumat în cadrul Acordului 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, de a crea o bază de date 
interinstituțională unică a documentelor 
legislative;

5. îndeamnă instituțiile UE să pună în 
aplicare fără întârziere angajamentul pe 
care și l-au asumat în cadrul Acordului 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, de a crea o bază de date 
interinstituțională unică a documentelor 
legislative, care să fie ușor de accesat;

Or. ro

Amendamentul 28
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută propunerea Comisiei 
privind crearea unui registru de 
transparență obligatoriu pentru toate 
instituțiile UE; îndeamnă instituțiile să 
încheie cât mai curând posibil negocierile 
cu privire la propunerea Comisiei, pentru 
ca activitatea instituțiilor să fie cât mai 
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transparentă, în interesul procesului 
democratic, pentru a asigura participarea 
cetățenilor și respectarea deplină a 
statului de drept în cadrul Uniunii;

Or. it

Amendamentul 29
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, adesea, ședințele cu 
ușile închise din instituțiile UE nu sunt 
suficient justificate; solicită norme clare 
pentru reglementarea cererilor de ședințe 
cu ușile închise în cadrul instituțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 30
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută crearea de către președintele 
Comisiei a funcției de vicepreședinte cu 
responsabilitate explicită pentru 
transparență; solicită vicepreședintei 
Comisiei pentru valori și transparență să 
reia punerea în aplicare îndelung 
așteptată a articolului 15 alineatul (3) din 
TFUE.

6. salută crearea de către președintele 
Comisiei a funcției de vicepreședinte cu 
responsabilitate explicită pentru 
transparență; solicită vicepreședintei 
Comisiei pentru valori și transparență să 
depună toate eforturile pentru a se ajunge 
la un acord privind revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001; se 
opune fundamental intenției Comisiei de 
a retrage această propunere; consideră că 
simplul fapt că un dosar este blocat în 
Consiliu, unul din cei doi legiuitori, nu 
este un motiv suficient de retragere a 
propunerii;
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Or. en

Amendamentul 31
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută adoptarea Regulamentului 
(UE) 2019/788 privind inițiativa 
cetățenească europeană, care promovează 
participarea sporită a cetățenilor UE la 
viața democratică, și se așteaptă ca 
Comisia să aplice cele mai înalte 
standarde de transparență acțiunilor 
menite să transforme cererile exprimate 
în inițiative de succes [în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2) și (3) din 
regulament];

Or. en

Amendamentul 32
Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3) din TUE, 
cetățenii trebuie să poată participa la 
viața democratică a Uniunii și că 
transparența este cheia în acest sens; 
solicită ca cetățenii să aibă acces la 
procesele-verbale ale reuniunilor 
Consiliului, în special pentru a cunoaște 
pozițiile adoptate de statele lor membre.

Or. fr



AM\1206512RO.docx 19/19 PE652.576v01-00

RO

Amendamentul 33
Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 3 din TUE și cu Carta 
drepturilor fundamentale a UE, bogăția și 
diversitatea lingvistică trebuie respectate; 
solicită ca cetățenii să aibă acces la toate 
documentele în toate limbile oficiale ale 
Uniunii Europene.

Or. fr


