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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 corect 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 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 soluționării problemelor 
cetățenilor UE, în spiritul Tratatului de la Lisabona;

4. constată noile oportunități oferite cetățenilor europeni în temeiul articolului 8B din 
Tratatul de la Lisabona privind așa-numita „inițiativă cetățenească” care prevede că, la 
inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni europeni, resortisanți ai unui număr 
semnificativ de state membre, Comisia este invitată să prezinte o propunere 
corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic, 
în vederea aplicării tratatelor;

5. decide să ia măsurile necesare pentru a asigura cetățenilor, în cadrul procedurii de punere 
în aplicare a ,,inițiativei cetățenești”, dreptul de a-și prezenta propunerile, prin intermediul 
Comisiei pentru petiții, mai întâi Parlamentului european, dat fiind că această nouă 
oportunitate poate fi comparată cu însuși dreptul de petiționare și poate fi legată direct de 
acesta, fiind normal ca cetățenii UE  să poată utiliza pe deplin competențele acestei 
instituții alese în mod democratic, atunci când invită Comisia la luarea unei decizii1; 
consideră, de asemenea, că o astfel de procedură ar garanta o mai mare deschidere și 
transparență, oferind posibilitatea cetățenilor UE să participe activ la activitatea 
instituțiilor;

6. salută proclamarea Cartei drepturilor fundamentale și recunoașterea pentru toți cetățenii 
UE a drepturilor, libertăților și principiilor pe care le enunță; este hotărâtă să stabilească, 
de comun acord cu celelalte instituții, măsura în care Carta are efect direct asupra 

                                               
1 Articolul 21 TFUE - Procedura legislativă ordinară (VMC)  privind procedura de depunere a ,,inițiativei 
cetățenești” 
Articolul 22 TFUE - procedura legislativă specială pentru dispozițiile privind consolidarea drepturilor 
cetățenilor: Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și cu acordul statelor 
membre.
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cetățenilor UE - acest lucru fiind exact ceea ce își doresc aceștia - și care sunt căile de atac 
juridice și cele nejuridice în vigoare de care aceștia dispun atunci când adresează o petiție 
Parlamentului, în vederea asigurării unei aplicări corecte a Cartei și a dispozițiilor acesteia 
privind integritatea persoanei, precum și diferitele drepturi legate de dreptul la viață, la 
libertate și la proprietatea privată. 
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