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SUGESTII

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

1. atrage atenția asupra faptului că existența în UE a unor norme stricte privind 
transparența și integritatea este esențială pentru a le permite cetățenilor să-și exercite 
dreptul democratic de a participa la procesul decizional al UE, ceea ce va întări 
legitimitatea democratică și credibilitatea Uniunii, restabilind totodată încrederea în 
procesul de integrare europeană; reamintește că, în orientările politice stabilite 
pentru Comisia 2019-2024, Președinta Comisiei a subliniat că, pentru ca cetățenii să 
aibă încredere în UE, instituțiile acesteia trebuie să fie deschise și ireproșabile în 
ceea ce privește etica, transparența și integritatea; reamintește că dreptul de a adresa 
petiții le oferă cetățenilor calea cea mai accesibilă pentru a iniția și a menține un 
dialog direct cu reprezentanți ai instituțiilor UE și contribuie astfel la îmbunătățirea 
deschiderii, a receptivității și a răspunderii, reducând totodată distanța dintre 
cetățeni și instituțiile UE;

2. evidențiază interesul deosebit pe care îl poartă cetățenii pentru transparența și 
integritatea funcționării instituțiilor UE, fapt revelat de o serie de petiții, primite de 
Comisia pentru petiții, în care se solicită creșterea transparenței1, mai ales în ceea ce 
privește procesul decizional al Consiliului și contactele pe care acesta le întreține cu 
grupurile de interese; își exprimă preocuparea cu privire la procedurile de numire a 
înalților funcționari ai UE2 și la presupusele conflicte de interese ale comisarilor și 
presupuse cazuri de încălcare de către deputați a codului de conduită3; observă, de 
asemenea, că majoritatea anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019 au 
vizat, la fel ca în anii precedenți, transparența și răspunderea, inclusiv accesul public 
la informații și documente;

3. accentuează faptul că un nivel ridicat al transparenței procesului legislativ este 
esențial pentru a le permite cetățenilor să tragă la răspundere reprezentanții aleși și 
guvernele; își repetă, prin urmare, apelul adresat Consiliului de a-și îmbunătăți 
normele și practicile privind transparența procesului său legislativ, în conformitate 
cu recomandările Ombudsmanului European, care au fost sprijinite de Parlament cu 
o majoritate covârșitoare 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 de pregătire ale Consiliului UE4, rezoluție întemeiată 
pe raportul comun al Comisiei pentru afaceri constituționale și al Comisiei pentru 
petiții;

4. consideră că instituțiile UE trebuie să aplice cele mai stricte standarde de etică 
pentru a evita orice caz de „uși turnante” și orice conflict de interese, inclusiv în 
ceea ce privește numirea funcționarilor în organele de conducere ale instituțiilor și 

1 Petițiile nr. 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015, 0698/2013.
2 Petițiile nr. 0224/2018 și 0799/2018, 0799/2018.
3 Petițiile nr. 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014, 1984/2014.
4 Texte adoptate, P8_TA(2019)0045.
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agențiilor UE; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că astfel de cazuri, chiar 
dacă nu reprezintă abateri juridice, compromit credibilitatea generală a instituțiilor 
UE și sunt adesea utilizate în propaganda antieuropeană pentru a ațâța sentimentul 
de euroscepticism în rândul cetățenilor;

5. evidențiază rolul important al Ombudsmanului European în asigurarea unor 
standarde ridicate de transparență și integritate în instituțiile UE; invită Comisia 
pentru afaceri constituționale ca, atunci când va analiza posibilitatea înființării unui 
organism independent pentru etică, să examineze și să ia în considerare experiența 
Ombudsmanului European; propune să fie creat un grup de lucru interinstituțional la 
nivelul UE, care să aibă ca sarcină dezbaterea acestui subiect și formularea de 
recomandări cu privire la toate aspectele acestuia;

6. evidențiază rolul important care îi revine Parlamentului în calitate de reprezentant al 
cetățenilor UE, inclusiv în atribuția sa de control al Comisiei și al altor instituții în 
numele cetățenilor;

7. repetă, prin urmare, că deputații în Parlamentul European trebuie să respecte cele 
mai stricte standarde de etică și solicită să fie înființat un organism consultativ 
eficace în cadrul Parlamentului, care să fie alcătuit, printre alții, din foști deputați 
care se bucură de un mare respect și au dat dovadă în trecut de o receptivitate 
puternică față de opinia publică;

8. atrage atenția asupra faptului că îmbunătățirea procedurilor existente pe baza unor 
analize și evaluări ale eficacității lor și ale reacțiilor publicului este, în general, o 
metodă mai eficace decât introducerea unor proceduri noi;

9. consideră, având în vedere că este comisia cel mai direct implicată în interacțiunea 
cu opinia publică și cu reacția publicului la transparența și integritatea instituțiilor, 
că metoda democratică și responsabilitatea politică reprezintă cel mai eficace 
mecanism de control în orice democrație constituțională, inclusiv în UE; evidențiază 
necesitatea de a întări și mai mult mecanismele de răspundere democratică de la 
nivelul UE.


