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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, pe lângă îmbunătățirile instituționale semnificative aduse de noile tratate, 
cetățenii UE beneficiază de avantaje importante care rezultă, pe de o parte, din întărirea 
mecanismelor de supraveghere și control democratic al politicilor Uniunii și, pe de altă 
parte, din consolidarea drepturilor cetățenilor UE;

2. atrage atenția asupra faptului că, prin procedura de petiționare, menținută în noul tratat, se 
înlesnește participarea activă a cetățenilor europeni, în mod individual sau în cadrul unor 
asociații de voluntari, la dezvoltarea Uniunii; subliniază că această participare poate 
consta în avertizarea Parlamentului cu privire la situațiile în care statele membre nu pun în 
aplicare în mod corespunzător legislația UE, informarea acestuia în legătură cu lacunele 
din legislația europeană în vigoare și luarea de poziție împotriva eventualelor încălcări ale 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE sau ale rezidenților de pe teritoriul Uniunii;

3. subliniază, în această privință, rolul și responsabilitatea Comisiei pentru petiții, precum și 
importanța unei cooperări depline și eficiente între toate instituțiile și organele UE, între 
toate statele membre și autoritățile locale și regionale, în vederea oferirii unui răspuns și a 
unei soluții la problemele cetățenilor UE, în spiritul Tratatului de la Lisabona;

4. constată noile oportunități oferite cetățenilor europeni în temeiul articolului 11 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, modificat de Tratatul de la Lisabona, privind așa-
numita „inițiativă cetățenească” care prevede că, la inițiativa a cel puțin un milion de 
cetățeni europeni, resortisanți ai mai multor state membre, Comisia este invitată să 
prezinte o nouă propunere de act legislativ, necesar în vederea aplicării tratatelor;

5. decide să ia măsurile necesare pentru ca regulamentul de punere în aplicare a „inițiativei 
cetățenești” ce urmează să fie adoptat să stabilească în mod clar, simplu și accesibil 
tuturor, condițiile exercitării acestui drept cetățenesc; consideră că Comisia pentru petiții 
ar trebui să se implice îndeaproape în inițiativele cetățenești și că aceasta ar putea juca 
rolul unei platforme de promovare a inițiativelor individuale și a dreptului de inițiativă în 
sine, recunoscând în același timp că unicul destinatar al inițiativelor cetățenești este 
Comisia; consideră că regulamentul de punere în aplicare ar trebui să prevadă mecanisme 
prin care Parlamentul să poată lua poziție sau, dacă este cazul, să sprijine astfel de 
inițiative;

6. constată că cetățenii au deja posibilitatea de a solicita Parlamentului într-o petiție să își 
exercite dreptul de inițiativă legislativă prevăzut la articolul 192 din Tratatul CE și că 
nimic nu îi împiedică pe cetățeni, dacă aceștia decid astfel, să adreseze aceeași solicitare 
pentru elaborarea unui act european atât Comisiei Europene, sub forma unei inițiative 
cetățenești, cât și Parlamentului European, sub forma unei petiții;

7. consideră că Parlamentul trebuie să examineze modul în care ar putea elabora procedurile 
corespunzătoare pentru urmărirea și sprijinirea inițiativelor cetățenești și crede că Comisia 
pentru petiții, care are deja o vastă experiență de lucru cu cetățenii în probleme care îi 
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privesc pe aceștia, ar trebui să joace un rol-cheie în astfel de proceduri;

8. salută proclamarea Cartei drepturilor fundamentale și recunoașterea drepturilor, 
libertăților și principiilor enunțate de aceasta pentru toți cetățenii europeni, în special 
numeroasele drepturi legate de viață, demnitatea umană, egalitate, justiție, libertate și 
proprietatea individuală; este hotărâtă să precizeze, de comun acord cu celelalte instituții, 
că aplicabilitatea directă a Cartei în ceea ce privește acțiunile întreprinse de statele 
membre nu se reduce în mod nejustificat la o interpretare largă a restricțiilor prevăzute în 
acest sens la articolele cu efect orizontal din Cartă, în special la articolul 51, prin care se 
solicită statelor membre să aplice Carta numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii;

9. ia act de faptul că întărirea statutului Cartei drepturilor fundamentale, precum și 
extinderea sferei activităților care pot fi supuse procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar, în special în domeniul justiției și afacerilor interne, vor avea un efect direct 
asupra activității Comisiei pentru petiții, atunci când aceasta va exercita controlul 
parlamentar în numele cetățenilor;

10. ia act de faptul că, prin introducerea la articolul 298 din TFUE a unei baze legale pentru 
buna administrare și adoptarea reglementărilor de punere în aplicare a acestui articol, se 
va da un răspuns apelurilor repetate lansate de către Ombudsmanul European și 
Parlamentul European în vederea creării unui sistem comun de drept administrativ care să 
guverneze administrația europeană, și solicită Comisiei pentru petiții să se implice pe 
deplin în procedura de adoptare a reglementărilor în cauză.
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