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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice și 

Comisiei pentru afaceri constituționale, care sunt comisii competente, includerea următoarelor 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. regretă faptul că nu se pun la dispoziție toate traducerile propunerilor legislative în același 

timp, fapt care întârzie procesul legislativ; 

2. consideră că președințiile Consiliului ar trebui să furnizeze mai multe informații detaliate 

Parlamentului cu privire la negocierile din Consiliu, pentru ca Parlamentul să înțeleagă 

mai bine pozițiile statelor membre și natura problemelor cu care acestea se confruntă, și 

pentru a facilita încheierea cu succes și la timp a negocierilor din cadrul trilogului; 

reamintește că, în conformitate cu punctul 34 din acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare (AII), colegiuitorii au convenit asupra „importanței de a menține contacte 

strânse chiar înainte de negocierile interinstituționale pentru a se ajunge la o mai bună 

înțelegere reciprocă a pozițiilor lor respective” și, în plus, că au convenit în acest sens că 

„vor facilita schimbul reciproc de opinii și informații, inclusiv prin invitarea în mod 

regulat a reprezentanților celorlalte instituții la schimburi informale de opinii”; subliniază 

că acest punct din AII nu a fost pus suficient în aplicare până acum și există în continuare 

o asimetrie în ceea ce privește furnizarea informațiilor, întrucât reuniunile comisiilor 

parlamentare sunt publice, în timp ce cele ale grupurilor de lucru ale Consiliului nu sunt; 

regretă opacitatea persistentă a reuniunilor Eurogrupului și subliniază că este necesar ca 

Parlamentul și deputații săi să aibă acces la documentele aferente programului țărilor 

înainte de luarea deciziilor, precum și la notele prezentate Eurogrupului după reuniuni, 

inclusiv la procesele-verbale; sugerează că prezența reprezentanților Parlamentului la 

reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului ar promova semnificativ înțelegerea 

reciprocă, la fel cum o facilitează prezența la reuniunile grupurilor de experți; 

3. reamintește că punctul 32 din AII prevede că „Comisia își îndeplinește rolul de facilitator 

tratând cele două ramuri ale autorității legislative în mod egal, cu respectarea deplină a 

rolurilor atribuite celor trei instituții de către tratate”; solicită, prin urmare, Comisiei să 

facă disponibile și, când acest lucru este fezabil, să facă publice pentru ambii legiuitori, în 

același timp, toate documentele relevante legate de propunerile legislative, inclusiv 

documentele neoficiale; 

4. subliniază că evaluarea impactului noilor propuneri legislative ar trebui să țină seama în 

mod corespunzător de drepturile fundamentale ale cetățenilor, de niveluri ridicate de 

incluziune socială, de costul „non-Europei” și de o protecție crescută a mediului, precum 

și să vizeze implicarea totală a publicului și a organizațiilor societății civile, în lumina 

obiectivului de a asigura o transparență deplină a procesului decizional și cel mai înalt 

nivel de justiție socială; 

5. subliniază necesitatea de a îmbunătăți cooperarea neoficială în cursul etapei pregătitoare a 

actelor delegate și a actelor de punere în aplicare; avertizează cu privire la pierderea din 

vedere a intenției colegiuitorilor, așa cum aceasta este exprimată într-un act legislativ și ca 

parte a obiectivului acestuia, atunci când sunt pregătite actele delegate și actele de punere 

în aplicare; subliniază importanța Registrului actelor delegate, care va fi operațional în 

curând; solicită Comisiei să comunice ambilor legiuitori, simultan, toate proiectele de 

măsuri de punere în aplicare adoptate, inclusiv actele de punere în aplicare și standardele 



 

PE609.658v02-00 4/6 AD\1140268RO.docx 

RO 

tehnice de punere în aplicare; 

6. regretă faptul că de multe ori Comisia consideră măsurile de nivelul 2 propuse de cele trei 

autorități în materie de servicii financiare (ESMA, ABE și EIOPA) drept adoptate fără 

modificări, ceea ce reduce timpul acordat Parlamentului pentru control, atunci când se 

introduc modificări importante sau în număr mare; 

7. propune ca Consiliul să se întâlnească cu Parlamentul cel puțin o dată pe parcursul 

procedurii de consultare pentru a-i permite Parlamentului să prezinte și să explice 

motivele amendamentelor adoptate și Consiliului să își exprime poziția cu privire la 

fiecare dintre acestea; propune, în orice caz, ca Consiliul să transmită un răspuns scris;  

8. propune ca Parlamentul să realizeze un studiu cantitativ privind eficacitatea procedurii de 

consultare; 

9. îndeamnă Comisia să respecte calendarul prevăzut în cadrul Regulamentului privind 

autoritățile europene de supraveghere pentru a decide dacă aprobă, modifică sau nu aprobă 

proiectul de standarde tehnice și, cel puțin, să informeze în mod oficial colegiuitorii cu 

suficient timp înainte dacă, în mod excepțional, nu poate respecta un astfel de calendar, 

prezentând și motivele sale; subliniază faptul că, recent, Comisia a omis să procedeze 

astfel în numeroase cazuri; îi reamintește Comisiei că procedurile prin care Parlamentul 

declară că nu aduce obiecțiuni unui act nu sunt menite să compenseze întârzierile cauzate 

de Comisie și că aceste proceduri au un impact semnificativ asupra timpului pe care 

Parlamentul îl are la dispoziție pentru a-și exersa drepturile de control; 

10. îndeamnă Comisia să respecte termenele obligatorii stabilite pentru implementarea 

rapoartelor și revizuirea directivelor și regulamentelor; 

11. solicită ca rolul Parlamentului în cadrul semestrului european să fie consolidat prin 

intermediul unui acord interinstituțional; 

12. invită reprezentanții europeni să acorde o atenție deosebită coerenței dintre 

standardele/cerințele internaționale și legislația UE obligatorie adoptată; 

13. invită Comisia să dezvăluie documentele de prezentare a poziției sale în cadrul 

organizațiilor internaționale care stabilesc standardele în domeniile financiare, monetare și 

de reglementare, în special Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară; solicită ca 

Parlamentul să fie pe deplin informat în toate etapele de elaborare a standardelor 

internaționale care pot avea un impact asupra legislației UE; 

14. solicită crearea și oficializarea unui „dialog financiar” privind adoptarea și coerența 

pozițiilor europene înainte de negocieri internaționale majore, în conformitate cu rezoluția 

adoptată de Parlament referitoare la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor 

financiare, monetare și de reglementare internaționale1; subliniază că, pe baza unor 

orientări detaliate, care ar putea fi completate de rezoluții proactive de orientare, aceste 

poziții ar trebui discutate și cunoscute ex ante, asigurându-se totodată acțiuni subsecvente, 

Comisia prezentând rapoarte regulate cu privire la aplicarea acestor orientări.  

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0108.  
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