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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice consideră că Tratatul de la Lisabona contribuie pozitiv la 
consolidarea puterilor sale, atât în sfera legislativă, cât și în aceea a controlului mandatului 
legislativ și a competențelor de punere în aplicare a Comisiei și solicită Comisiei pentru 
afaceri constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Tratatul de la Lisabona conferă parlamentelor naționale un rol substanțial 
mai mare în examinarea prealabilă a conformității cu principiul subsidiarității, prin 
introducerea a două mecanisme specifice: în ambele cazuri, parlamentele naționale vor 
avea la dispoziție o perioadă de opt săptămâni (pe care Comisia este obligată să le-o 
acorde), în cursul căreia să își exprime opinia cu privire la propunerile legislative; mai 
întâi, dacă o treime dintre camerele parlamentelor din UE opinează, motivat, că o 
propunere legislativă dată nu este conformă cu principiul subsidiarității, Comisia este 
obligată să o reconsidere; apoi, dacă majoritatea camerelor parlamentelor din Uniune se 
pronunță, motivat, împotriva unui proiect de act legislativ, invocând neconformitatea 
acestuia cu principiul subsidiarității, chestiunea va trebui supusă votului atât în 
Parlamentul European, cât și în Consiliu, înainte ca Parlamentul să se poată pronunța în 
fond, în primă lectură;

2. consideră, reținând că dispozițiile Protocolului privind subsidiaritatea urmează să se aplice 
noilor propuneri legislative imediat ce Tratatul de la Lisabona intră în vigoare, că în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului trebuie introdusă o procedură internă 
adecvată, care să-i permită să se pronunțe asupra subsidiarității rapid și eficace și să 
garanteze că avizelor bine argumentate ale parlamentelor naționale li se acordă atenția 
corespunzătoare, fără prelungirea inutilă a procedurii legislative;

3. subliniază că conformitatea legislației comunitare cu principiul subsidiarității se numără 
printre punctele sale de referință și consideră că, atunci când majoritatea parlamentelor 
naționale se pronunță împotriva unei propuneri a Comisiei Europene, procedura specială 
de soluționare a chestiunilor legate de subsidiaritate ar putea consta din prezentarea în 
plen, de către Comisia pentru afaceri juridice, a unei moțiuni specifice privind respectarea 
principiului subsidiarității, înainte ca propunerea să ajungă la comisie, pentru o primă 
lectură în Parlament;

4. relevă că Tratatul de la Lisabona include un nou temei juridic pentru adoptarea codeciziei 
în materie de drepturi de proprietate intelectuală, prin aceea că articolul 97a din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stipulează: „În cadrul instituirii sau al 
funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri europene 
de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor de 
proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de 
autorizare, coordonare și control la nivelul Uniunii”; deploră faptul că, în privința 
aspectelor legate de limbă, în materie de drepturi de proprietate intelectuală a fost reținută 
ca procedură decizională unanimitatea și simpla consultare a Parlamentului;

5. consideră că acest nou temei juridic ar trebui utilizat de Comisie pentru relansarea ideii 
unui brevet valabil la nivelul Uniunii Europene și pentru a completa și consolida legislația 
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europeană în materie de drepturi de proprietate intelectuală;

6. salută noul temei juridic specificat la articolul 254a al TFUE, în conformitate cu care „În 
îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute 
de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă”, deoarece acesta 
așează bazele unei reglementări a legislației în materie de procedură administrativă a 
Uniunii.

7. consideră că un astfel de regulament ar trebui elaborat în regim de urgență și, având în 
vedere tradițiile diferite pe care se întemeiază sistemele de drept din statele membre, își 
exprimă intenția de a studia forma pe care acesta ar trebui să o ia încă înainte ca Tratatul 
de la Lisabona să intre în vigoare.

8. relevă că noile dispoziții ale tratatului privind cooperarea judiciară în materie civilă și 
penală includ un temei juridic pentru adoptarea unor măsuri de sprijinire a pregătirii 
magistraților și a personalului judiciar; opinează că aceste măsuri, de adoptat prin 
codecizie, ar putea cuprinde, aproximativ, legislația și reglementările statelor membre, ar 
trebui luate în considerație în regim de urgență, date fiind preocupările formulate în unele 
rapoarte recente ale Comisiei pentru afaceri juridice;

9. regretă că în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, înregistrarea unor progrese 
substanțiale va fi stânjenită, în mare măsură, de limitarea la cauze „cu incidență 
transfrontalieră”, prevăzută la articolul 65;

10. salută noua procedură de numire a judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție 
și Tribunalului, prevăzută la articolul 224a din TFUE, în conformitate cu care deciziile 
guvernelor naționale vor fi precedate de un aviz privind capacitatea candidaților de a-și 
îndeplini sarcinile formulat de un comitet compus din șapte experți, unul dintre aceștia 
fiind propus de Parlamentul European; consideră că Regulamentul de procedură al 
Parlamentului ar trebui să specifice o procedură specială de numire a acestui membru al 
comitetului printr-o hotărâre în plen, adoptată pe baza avizului comisiei competente;

11. consideră că noile prevederi privind actele legislative și ierarhizarea normelor, în special 
crearea actului delegat, vor aduce o contribuție decisivă în ceea ce privește calitatea 
legislației Uniunii; consideră că, pentru a facilita aplicarea dispozițiilor privind actele 
delegate, este necesar ca instituțiile să convină o formulă standard care ar putea fi utilizată 
regulat în propunerile legislative; consideră, de asemenea, că se impune adoptarea, cât mai 
curând posibil,, prin codecizie, a unui regulament privind implementarea actelor bazate pe 
articolul 249c din TFUE;

12. reținând că adaptarea la noul tratat va necesita un anumit interval de timp, consideră că 
procesul de aliniere a acquis-ului cu recenta decizie privind comitologia trebuie încheiată 
în regim de urgență, înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare; opinează că, 
după intrarea în vigoare a noului tratat, se va impune o nouă aliniere, care să țină seama de 
actele delegate, mai complexă decât practica actuală și își exprimă încrederea că Comisia 
va prezenta propunerile necesare în acest sens; relevă că, deși definiția actelor delegate 
este similară cu conceptul de acte „quasi-legislative ” cărora li se aplică procedura de 
reglementare cu control, cele două concepte nu pot fi considerate identice, din care cauză 
nu crede că procedura de aliniere în prezent în curs de desfășurare nu poate fi privită drept 
un precedent pentru viitor;
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13. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul considerabil de proceduri de codificare ce 
așteaptă să fie adoptate de Consiliu, care va trebui să depună eforturi deosebite în cazul în 
care actele codificate vor fi adoptate înainte de intrarea în vigoare a noului tratat;

14. salută faptul că, în viitor, codecizia va fi aplicată și Statutului funcționarilor, întrucât 
Parlamentul va putea participa, în acest fel, la ajustarea acestor reglementari de pe o 
poziție de egalitate cu Consiliul; consideră că aceasta va avea o importanță deosebită 
pentru viitorul statut al asistenților deputaților, pe care Parlamentul a hotărât să-l ducă mai 
departe și să-l aplice.


