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Curtea de Conturi Europeană va examina participarea 
publică la procesul legislativ 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la participarea publică la procesul 
legislativ al UE. Vor fi analizate în special consultările publice cu părțile interesate desfășurate 
de Comisia Europeană în cadrul pregătirii propunerilor sale legislative. Curtea a publicat astăzi 
o notă de informare cu privire la consultările publice în cadrul procesului legislativ al UE 
(intitulată Consulting the public when preparing EU law) ca sursă de informare pentru 
persoanele interesate de acest subiect. 

Înainte de a propune noi inițiative legislative, Comisia evaluează posibilele consecințe economice, 
sociale și de mediu ale acestora. De asemenea, Comisia consultă părțile interesate, cum ar fi 
cetățenii, mediul de afaceri și alte organizații. Curtea va evalua eficacitatea, caracterul adecvat, 
transparența și deschiderea acestor consultări publice cu părțile interesate. 

„Scopul consultărilor publice este de a consolida transparența și răspunderea de gestiune și de 
a asigura un nivel larg de aprobare și de sprijin din partea publicului pentru inițiativele UE”, 
a declarat doamna Annemie Turtelboom, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de 
acest audit. „Vom examina în ce măsură sunt atinse aceste obiective.” 

Curtea va analiza cadrul utilizat de Comisie pentru consultările publice și va examina un eșantion 
de astfel de consultări organizate de aceasta. Se estimează că raportul va fi publicat la mijlocul 
anului 2019. 

Notă către editori 

După alegerile europene din 2014, Comisia Europeană a adoptat „Agenda pentru o mai bună 
reglementare”. Aceasta urmărea să examineze practicile legislative ale UE cu scopul de a se 
asigura că ele îndeplinesc cerințele moderne și așteptările cetățenilor legate de un maximum de 
transparență și de o consultare pe scară largă. De asemenea, agenda pleda pentru a se oferi 
cetățenilor interesați și altor părți interesate oportunități suplimentare de a participa pe întreg 
parcursul ciclului de viață al elaborării și implementării politicilor. 
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Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare 
adoptate de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al notei este disponibil la adresa 
eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

