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1. Introducere 

 

 

 
Comisia AFCO 
 
Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) este o comisie specială a Parlamentului 

European. Nu este o comisie cu funcții legislative puternice, dar subiectele care intră în 
domeniul său de competență sunt foarte importante pentru activitatea Parlamentului în 

ansamblul său, pentru dinamica interinstituțională și pentru guvernanța globală a Uniunii. 
AFCO este responsabilă, de asemenea, pentru inițierea mai multor proceduri legislative 

speciale, cum ar fi propuneri de regulament privind dreptul de anchetă al Parlamentului 

(articolul 226 din TFUE) sau privind actul electoral european (articolul 223 din TFUE).  
 

În special, AFCO este responsabilă de: 
 aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană, în special pregătirea, 

inițierea și desfășurarea procedurilor ordinare și simplificate de revizuire a tratatelor; 
 aplicarea tratatelor și evaluarea funcționării acestora; 

 consecințele instituționale ale negocierilor privind extinderea Uniunii sau retragerea 

din Uniune; 

 relațiile interinstituționale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituționale 
prevăzute la articolul 148 alineatul (2)1 din Regulamentul de procedură, în vederea 
aprobării acestora de către Parlament; 

 procedura electorală uniformă; 

 partidele politice și fundațiile politice la nivel european, fără a aduce atingere 

competențelor Biroului; 

 constatarea existenței unei încălcări grave și persistente de către un stat membru a 
principiilor comune statelor membre; 

 interpretarea și aplicarea Regulamentului de procedură, precum și propunerile de 

modificare a regulamentului. 
 
În cursul celei de a 8-a legislaturi parlamentare, AFCO: 

 a avut 100 reuniuni , dintre care 28 de reuniuni comune cu alte comisii; 

 a adoptat 34 de rapoarte, 8 interpretări ale Regulamentului de procedură și 51 de 
avize; 

 a primit 8 951 de amendamente la aceste rapoarte și avize; 
 a adoptat o propunere de rezoluție; 

                                                 
1 Fostul articolul 140 din Regulamentul de procedură. 



 

 

 a prezentat 4 întrebări cu solicitare de răspuns oral; 

 a organizat 18 misiuni; 
 a organizat 36 de audieri; 

 a organizat 11 ateliere ale departamentului tematic; 

 
Scopul acestui document 
 

Prezentul document oferă o imagine de ansamblu asupra activității comisiei din cea de -a 
opta legislatură a Parlamentului European, din iulie 2014 până în iunie 2019. Raportul 

tratează fiecare domeniu de competență al comisiei, concentrându-se asupra aspectelor 
principale și identificând prioritățile pe care comisia a încercat să le promoveze în cursul 

acestei perioade. 



 

 

 

 
 
 
 

2. Viitorul Europei  
 
 

 
 

 

 

2.1. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul 
Tratatului de la Lisabona 
 

 Raportori: Mercedes Bresso (S&D, IT) și Elmar Brok (PPE, DE) 

 
 Procedura: Raportul din proprie inițiativă 2014/2249 (INI) 

 

2.2. Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii 
Europene 
 

 Raportor: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 

 

 Procedura: Raportul din proprie inițiativă 2014/2248 (INI) 

 

2.3. Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei 
 

 Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Procedura: Raportul din proprie inițiativă 2018/2094 (INI) 

 

Elementele esențiale  

 
La începutul celei de a 8-a legislaturi, Comisia pentru afaceri constituționale a luat 

inițiativa de a elabora două rezoluții privind viitorul Europei, propunând o abordare în 
două etape a reformelor instituționale ale UE:  

➢ raportul intitulat „Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând 
potențialul Tratatului de la Lisabona” oferă o evaluare a posibilităților juridice din 

tratate pentru îmbunătățirea funcționării UE;  
raportul intitulat „Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a 

Uniunii Europene” conține propuneri care nu pot fi realizate utilizând 
instrumentele prevăzute în prezent în tratate, ci doar printr-o viitoare modificare a 
tratatului. 



 

 

Aceste două rezoluții, adoptate în plen la 16 februarie 2017, au examinat modalitățile de 
a recâștiga încrederea cetățenilor și de a crește transparența procesului decizional și 
responsabilizarea instituțiilor, agențiilor și organelor neoficiale ale UE. Aceste obiective 
pot fi realizate prin consolidarea cooperării interinstituționale, prin îmbunătățirea 
capacității Uniunii de a acționa, prin crearea unor noi instrumente și a unor noi capacități 
efective, precum și prin consolidarea caracterului democratic al proceselor decizionale.  
 
În aceste rapoarte, Parlamentul a subliniat importanța cadrului instituțional unic și a 
metodei „comunitare” sau „a Uniunii”. Parlamentul a susținut principiul votului cu 

majoritate calificată în Consiliu și utilizarea procedurii legislative ordinare, atunci când 
este posibil prin folosirea clauzelor pasarelă. În ceea ce privește integrarea diferențiată, 

Parlamentul a subliniat în special posibilitățile pe care le oferă prevederile tratatului 
referitoare la cooperarea consolidată. Rapoartele au discutat, de asemenea, rolurile 

diferitelor instituții, relațiile cu parlamentele naționale și  procedura candidaților cap de listă  

(Spitzenkandidaten). S-a acordat o atenție deosebită responsabilizării democratice 

pentru deciziile luate în domeniul UEM, evoluțiilor din domeniile acțiunii externe, 
justiției și afacerilor interne, precum și protecției drepturilor fundamentale și a statului 

de drept.  
 

Începând din 2017, dezbaterea privind viitorul Europei a devenit și mai intensă, odată cu 
Declarația și foaia de parcurs de la Bratislava, Cartea albă a Comisiei privind viitorul 
Europei, Declarația de la Roma, precum și Agenda liderilor adoptată de Consiliul 

European în octombrie 2017. Comitetul Economic și Social European, Comitetul 
Regiunilor și statele membre, acționând individual sau în grup, au adus, de asemenea, 

contribuții importante. În plus, diverse instituții, organisme și state membre au organizat 
dialoguri și consultări cu cetățenii.  

 
Parlamentul European a continuat această dezbatere privind viitorul Europei prin 

dezbateri în plen cu șefi de state sau de guverne și prin adoptarea în plen, la 13 februarie 
2019, a unui raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei, realizat de 

Comisia pentru afaceri constituționale în pregătirea summitului de la Sibiu din mai 2019.  
 

Raportul referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei reamintește unele dintre 
realizările Uniunii și subliniază faptul că provocările multiple cu care se confruntă Uniunea 

trebuie abordate împreună și necesită o mai mare și mai bună integrare politică. Raportul 
reiterează faptul că reformele instituționale ar trebui să confere un caracter mai 
democratic proceselor decizionale și să mărească capacitatea de acțiune a Uniunii. 
Raportul reamintește mai multe propuneri formulate în rezoluțiile anterioare ale 
Parlamentului referitoare la viitorul Europei (cum ar fi importanța cadrului instituțional 

unic și a metodei comunitare, votul cu majoritate calificată în Consiliu, îmbunătățirea 
transparenței procesului decizional în Consiliu, posibilul drept de inițiativă legislativă al 

Parlamentului în cazul unei viitoare revizuiri a tratatelor, o guvernanță economică mai 
democratică, continuarea procesului candidaților cap de listă și aderarea la valorile 

fundamentale), și face un bilanț al propunerilor făcute de alte instituții, organisme sau 
state membre în acest context, luând, de asemenea, în considerare evoluțiile din ma i 

multe domenii de politică. Rezoluția subliniază necesitatea consolidării spațiului public 
european ca spațiu democratic supranațional. De asemenea, se subliniază faptul că noul 



 

 

Parlament și noua Comisie, după ce își vor începe mandatele, ar trebui să valorifice 
activitatea desfășurată până în prezent și să continue propunerile deja făcute. 
 
În pregătirea rapoartelor sale, Comisia pentru afaceri constituționale a organizat o serie 
de audieri și un atelier și a discutat despre viitorul Europei în cadrul reuniunilor sale 
anuale cu parlamentele naționale. În plus, membrii comisiei au elaborat mai multe 
documente de lucru privind aspectele instituționale legate de dimensiunea socială a 
Uniunii, valorificarea oportunităților oferite de globalizare, aprofundarea UEM, apărarea 
europeană, viitorul finanțelor UE, structura și metodele de lucru ale Consiliului, precum și 

integrarea cu mai multe viteze. 
 

 
Avize legate de dezbaterea privind viitorul Europei 
 
Comisia a adoptat, de asemenea, mai multe avize privind aspectele instituționale ale 
anumitor subiecte specifice în contextul dezbaterii privind viitorul Europei, de care erau 
responsabile alte comisii.  
 
A adoptat un aviz privind o capacitate bugetară pentru zona euro  (Raportor: Paulo 
Rangel (PPE, PT), pentru care comisiile ECON și BUDG au fost responsabile în comun, în 

care reamintea poziția sa stabilită, potrivit căreia această capacitate ar trebui să facă 
parte din bugetul UE și să fie finanțată din resursele proprii ale UE. A analizat posibilități l e 

de creare a unei astfel de capacități în temeiul dispozițiilor actuale ale tratatului, reiterând 
necesitatea unei responsabilități și a unei legitimități democratice.  

 
A adoptat un aviz referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea 

Fondului Monetar European, analizând în special modalitățile de a asigura 
responsabilitatea democratică adecvată a succesorului actualului Mecanism european de 

stabilitate (MES) (Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)). 
 
În ceea ce privește propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de 
consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu 
în statele membre, a recomandat comisiei principale (ECON) să sugereze aprobarea 

propunerii Comisiei, care vizează integrarea conținutului Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (TSCG) în cadrul 

juridic al UE (Raportor: György Schöpflin (PPE, HU)).  

 
 

2.4  Finanțele viitoare  
 

Pe lângă documentul de lucru privind viitorul finanțelor UE, AFCO a elaborat mai multe 

avize legate de acest subiect în contextul procedurii bugetare anuale, al procedurii de 
descărcare și al viitorului cadrului financiar multianual și al resurselor proprii. Cu aceste 

ocazii, AFCO și-a exprimat poziția cu privire la modalitățile de îmbunătățire a dinamicii 
instituționale în cadrul acestor proceduri și de protejare a rolului Parlamentului.  



 

 

 
În toate avizele sale privind bugetul anual, AFCO a insistat asupra unor alocări suficiente 
pentru programele destinate cetățenilor, asupra unei linii bugetare specifice pentru 
inițiativa cetățenească europeană și a unor resurse suficiente pentru a promova 
comunicarea și dialogul cu cetățenii (Raportori: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) pentru 
bugetele pe 2015, 2016, 2018 și 2019; György Schöpflin (PPE, HU) pentru bugetul pe 
2017; și Alain Lamassoure (PPE, FR), care a început să lucreze la raportul privind bugetul 
pe 2020). 

 

Comisia a adoptat un aviz (Raportor: Pascal Durand (Verts, FR) referitor la descărcarea de 
gestiune pe 2014 pentru execuția bugetului general la secțiunea privind Consiliul 

European și Consiliul, în care a reiterat o mai veche critică a Parlamentului cu privire la 
faptul că Consiliul nu a furnizat Parlamentului informațiile necesare privind execuția 

secțiunii bugetare destinate Consiliului în contextul procedurii de descărcare de gestiune.  
 

În avizul său privind raportul BUDG referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM  
2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (Raportor: Pedro 

Silva Pereira (S&D, PT)), AFCO a solicitat implicarea deplină a Parlamentului în revizuirea 
CFM, o reformă aprofundată a sistemului de resurse proprii și activarea clauzei „pasarelă” 

pentru luarea de decizii în domeniul CFM și al resurselor proprii.  
 
În avizul său privind raportul BUDG referitor la următorul CFM: pregătirea poziției 

Parlamentului privind CFM post-2020 (Raportor: Gerolf Annemans (ENF, BE)), AFCO a 
solicitat o trecere de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată, alinierea 

perioadei viitoarelor CFM la mandatul legislativ al Parlamentului, precum și revizuirea 
obligatorie a CFM la jumătatea perioadei, și a atras atenția asupra faptului că Consiliul 

European își extinde rolul în domeniul legislativ, ceea ce nu este prevăzut în tratate. În 
avizul său privind raportul BUDG referitor la reforma sistemului de resurse proprii al 

Uniunii Europene (Raportoare: Mercedes Bresso (S&D, IT)) AFCO a solicitat o reformă 
cuprinzătoare a sistemului de resurse proprii, trecerea de la unanimitate la votul cu 

majoritate calificată în cadrul procesului decizional privind resursele proprii și eliminarea 
corecțiilor.  

 
În cele din urmă, în avizul său privind raportul interimar referitor la CFM 2021-2027 – 

Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  (Raportor: Fabio Massimo 
Castaldo), AFCO a reiterat mesajele menționate mai sus și a considerat că este important 
ca reformele privind veniturile și cele privind cheltuielile să fie realizate în paralel.  
 

 

2.5.  Integrarea diferențiată 
 

 Raportor: Pascal Durand (Verts, FR) 

 
 Procedura: Raportul din proprie inițiativă (INI) 2018/2093 (INI) 

 
Elementele esențiale  



 

 

 

Pe lângă documentul de lucru privind integrarea cu mai multe viteze, AFCO a adoptat un 
document privind integrarea diferențiată, în noiembrie 2018. Raportul a avut scopul de a 

clarifica conceptul de integrare diferențiată, a examinat domeniile în care integrarea 
diferențiată este utilizată cel mai mult , a analizat provocările cu care se confruntă 
aplicarea acestui principiu și a propus câteva direcții pentru viitor, atât în cadrul actual al 
tratatului, cât și dincolo de acesta.  
 
Potrivit raportului AFCO, integrarea diferențiată ar trebui să aibă loc în cadrul 
dispozițiilor din tratat, ar trebui să fie deschisă tuturor statelor membre și  nu ar trebui 
să conducă la un proces decizional mai complex. AFCO a solicitat simplificarea diverselor 
forme de diferențiere și eliminarea derogărilor permanente și a excepțiilor de la dreptul 
primar pentru unele state membre. S-a sugerat, de asemenea, că trecerea de la 
unanimitate la votul cu majoritate calificată în procesul decizional  în toate domenii le de 
politică ar reduce necesitatea de a recurge la o integrare diferențiată. AFCO a reamintit 
că statutul de membru al UE ar trebui să presupună respectarea integrală a dreptului 
primar al UE în toate domeniile de politică, iar țărilor care doresc o relație strânsă cu UE, 

însă nu sunt dispuse să își asume respectarea deplină a dreptului primar și nu pot sau nu 
vor să adere la UE ar trebui să li se ofere o formă de parteneriat. 

 
Aceste mesaje principale au fost aprobate prin votul în plen asupra raportului, care a avut 
loc la 17 ianuarie 2019. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Aspectele instituționale 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Dreptul de anchetă 
 

 Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedura: Articolul 226 alineatul (3) din TFUE prevede o procedură legislativă 
specială pentru adoptarea acestui regulament specific, în cadrul căreia Parlamentul 
se bucură de un drept de inițiativă legislativă și adoptă actul după ce obține 

aprobarea Consiliului și a Comisiei (2009/2212 (INL)). 
 

Elementele esențiale  
 

Dreptul de anchetă este un instrument esențial prin care parlamentele pot trage la 
răspundere autoritățile executive. Dreptul de anchetă al Parlamentului European a fost 
recunoscut pentru prima dată din punct de vedere juridic prin Tratatul de la Maastrich t  
și este reglementat din 1995 printr-o decizie comună a Parlamentului, a Consiliului și a 
Comisiei2, prin care i se conferă Parlamentului dreptul de a institui comisii temporare de 
anchetă pentru a investiga „pretinsele încălcări sau administrarea defectuoasă în 
aplicarea dreptului comunitar”. Tratatul de la Lisabona a consolidat această competență, 
stipulând că dreptul de anchetă este stabilit printr-un regulament adoptat de Parlament, 
din proprie inițiativă, după obținerea aprobării Consiliului (vot cu majoritate calificată) și a 
Comisiei (articolul 226 din TFUE). 
 

Înainte de sfârșitul celei de-a 7-a legislaturi, Parlamentul a adoptat raportul David 
Martin, în numele Comisiei AFCO, prin care a propus un proiect de regulament privind 

dreptul de anchetă al Parlamentului European , la care Consiliul și Comisia au exprimat 
obiecții. La începutul celei de a 8-a legislaturi, Conferința președinților a confirmat 
propunerea Parlamentului, iar AFCO l-a numit pe Ramón Jáuregui Atondo în calitatea de 
nou raportor, cu intenția de a relansa inițiativa. 
 
Obiectivul Parlamentului este de a consolida capacitatea comisiilor de anchetă. 
Experiența demonstrează că numai Parlamentul poate efectua anchete în chestiuni care 

                                                 
2 Decizia Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile detaliate 

de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European (95/167/CE, Euratom, CECO) (JO L 113, 

19.5.1995, p. 2). 



 

 

depășesc competențele parlamentelor naționale, din cauza dimensiunii lor 
transnaționale. În urma lucrărilor comisiilor de anchetă din trecut a reieșit în mod clar că 
competențele Parlamentului în acest domeniu trebuie consolidate pentru ca aceste 
anchete să devină mai eficiente. În același timp, o definiție mai precisă a domeniului de 
aplicare, a conținutului și limitelor competențelor de anchetă ale Parlamen tului ar 
consolida statul de drept și ar proteja drepturile tuturor entităților implicate într -o 
comisie de anchetă. 
 
Principalele obiecții ridicate de Consiliu și de Comisie s-au referit la chestiuni cum ar fi 

capacitatea de a cita martori, posibilele sancțiuni pentru refuzul de a depune mărturie 
sau pentru furnizarea de dovezi false și obligația de a furniza documentele solicitate de 

comisiile de anchetă. 
 

Din păcate, cu toate că AFCO a făcut pe parcursul întregii legislaturi repetate eforturi 
pentru a realiza progrese în acest dosar, de exemplu indicându-și în mai multe rânduri 

disponibilitatea de a căuta soluții pentru a depăși obiecțiile Consiliului și Comisiei, 
Consiliul a refuzat să inițieze discuții politice cu Parlamentul cu privire la conținutul 

regulamentului în cauză. 
 

În cele din urmă, la sesiunea plenară din aprilie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție 
depusă de AFCO, în care deplora lipsa de cooperare din partea Consiliului și a Comisiei 
(ceea ce ar putea ridica problema respectării principiului de cooperare loială) și făcea apel 

la aceste instituții să reia negocierile cu Parlamentul nou ales 3.  

 

3.2.  Componența Parlamentului 
 

 Raportori: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) și Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 

 
 Procedura: Procedura legislativă specială prevăzută la articolul 14 alineatul (2) din 

TUE, prin care Consiliul European adoptă în unanimitate, pe baza unei propuneri a 
Parlamentului și după obținerea aprobării acestuia, o decizie de stabilire a 
componenței Parlamentului (2017/2054(INL)) 

 

Elementele esențiale  
 

 
Decizia Consiliului European din iunie 2013 de stabilire a componenței Parlamentului 
European pentru perioada 2014-2019 a angajat Parlamentul să prezinte, înainte de 
sfârșitul anului 2016, o propunere privind definirea unui sistem care să permită în viitor 
ca, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, să fie repartizate locurile 
între statele membre. Din rațiuni politice presante legate de referendumul din Regatul 
Unit din 23 iunie 2016, Parlamentul nu a putut pregăti propunerea așa cum se prevedea 
în decizia Consiliului European. 

                                                 
3 Rezoluția referitoare la negocierile cu Consiliul și Comisia privind propunerea legislativă de regulament 

privind dreptul de anchetă al Parlamentului European (votată la 18 aprilie 2019). 



 

 

 
AFCO a propus o nouă componență a Parlamentului European, bazată pe principii, în 
raportul său din 26 ianuarie 2018. Noua repartizare ar reduce dimensiunea 
Parlamentului la 705 deputați, lăsând o marjă de locuri deschise pentru a permite 
adaptarea la eventualele viitoare extinderi ale Uniunii Europene. 
 
27 dintre locurile eliberate de Regatul Unit ar fi redistribuite între 14 state membre , 
pentru ca reprezentarea cetățenilor să devină mai corectă și pe deplin conformă cu 
dispozițiile tratatului, în special cu principiul proporționalității degresive. Dacă Regatul 

Unit este încă stat membru la următoarele alegeri, dispozițiile actuale rămân în vigoare. 
 

În pregătirea raportului, AFCO a analizat o serie de formule matematice și a concluzionat 
că, deși acestea au un mare potențial de a oferi un sistem permanent pentru viitoarea 

distribuție a locurilor, nu este fezabil din punct de vedere politic ca Parlamentul să 
propună un sistem permanent în această etapă. 

 
Plenul Parlamentului a susținut propunerile AFCO prin votul său din 7 februarie 2018. 

Singurul element care lipsește din rezoluția Parlamentului este posibilitatea de a crea o 
circumscripție comună și liste transnaționale, care făcea parte din raportul AFCO 

prezentat în plen. 
 
La 13 iunie 2018, Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului European de 

stabilire a componenței Parlamentului, care conținea exact aceleași dispoziții ca cele 
propuse de Parlament.  

 
 
 

3.3. Aspectele instituționale ale politicilor externe 
 
Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de 
securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona  
 

 Raportori: Esteban González Pons (PPE, ES) și Michael Gahler (PPE, DE) 

 

 Procedura: Raport din proprie inițiativă, reuniuni comune cu Comisia AFET, 

(2015/2343(INI)) 

 

Elementele esențiale  

 
În urma audierii comune AFET/AFCO din 13 octombrie 2015 privind Politica externă și de 
securitate comună în temeiul Tratatului de la Lisabona: valorificarea întregului său 
potențial, în care s-au discutat perspectivele viitoare ale PESC și PSAC în contextul 
tratatelor existente, s-a solicitat autorizația pentru acest raport, în scopul de a dezvolta 
concluziile audierii respective. Obiectivele erau de a aborda provocările instituționale cu 
care se confruntă politica externă a UE prin utilizarea potențialului Tratatului de la 
Lisabona și poziția Parlamentului European în ceea ce privește implicațiile instituționale 



 

 

și strategice ale elaborării cadrului PSAC. 
 
 
În acest raport, Parlamentul a încercat să definească o cale eficientă și un progres solid în 
politica de apărare comună care să conducă la crearea unei Uniuni Europene a Apărării , 
pentru a aborda apariția unor noi circumstanțe geopolitice și a unor noi amenințări la 
adresa securității și a asigura cooperarea eficientă și partajarea resurselor și a 
capabilităților între statele membre, fără a aduce atingere competențelor lor în materie 
de apărare.  

 
Parlamentul a dorit să joace un rol mai important în dezvoltarea cadrului instituțional al  

apărării comune, ca modalitate de consolidare a supravegherii sale și astfel a bazei 
democratice a Uniunii.  

 
Raportul a prezentat mai multe propuneri de consolidare instituțională a politicii de 

apărare comune, inclusiv Consiliul miniștrilor apărării, Comitetul director pentru 
apărare, Agenția Europeană de Apărare, cooperarea structurată permanentă (PESCO), 

precum și aspecte referitoare la Parlament și la structurile sale.  
 

Deși a susținut o consolidare decisivă a politicii de apărare comune, Parlamentul a 
subliniat și necesitatea unei relații mai strânse cu NATO, prin extinderea parteneriatului ș i  
evitarea suprapunerilor. 

 
Parlamentul a formulat o serie de recomandări politice adresate Consiliului și 

Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate, atât în cadrul constituțional actual, cât și în cadrul unei posibile reforme a 

Uniunii Europene prin modificarea tratatului. 
 

 
Avize privind viitorul cadru instituțional al politicilor externe  
 

Pe lângă documentul de lucru privind viitorul politicii de apărare a UE și raportul privind 
implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale PESC, AFCO a  elaborat mai multe 
avize legate de politicile externe ale UE. 
 
În avizul său privind rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de 
politică externă ale UE (Raportor: David McAllister (PPE, DE)), AFCO a considerat că UE 
trebuie să se poziționeze ca unic actor internațional, a solicitat ca ONU, Comisia și 
Consiliului să informeze pe deplin Parlamentul cu privire la eforturile lor de coordonare, 
și a cerut o reformă a Consiliului de Securitate al ONU pentru a permite UE să devină 
membru permanent al acestui organism. 

 
În avizul său privind Uniunea Europeană a Apărării (Raportor: David McAllister (PPE, 

DE)), AFCO a solicitat ca întregul potențial al Tratatului de la Lisabona să fie utilizat în 
ceea ce privește apărarea, a cerut instituirea unei comisii de sine stătătoare pentru 

securitate și apărare și a unui Consiliu de miniștri ai apărării, precum și un parteneriat 
strategic mai puternic între UE și NATO. 



 

 

 
În avizul său privind Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii  de 
securitate și apărare comune (Raportor: Paulo Rangel (PPE, PT)), AFCO a salutat 
instituirea cooperării structurate permanente (PESCO), consolidarea Fondului european 
de apărare (FEA) și majorarea bugetului Agenției Europene de Apărare (AEA). De 
asemenea, și-a reiterat sprijinul pentru instituirea unui format în care miniștrii apărării să 
se reunească în cadrul Consiliului, a subliniat necesitatea de a coordona dimensiunea 
internă și cea externă a PSAC și a dezvolta o piață unică a apărării, și a subliniat că 
Uniunea trebuie să fie în măsură să garanteze în mod autonom securitatea cetățenilor 

săi. 
 

 

3.4. Aspectele instituționale ale guvernanței economice și ale Uniunii bancare  
 
Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului  22 din Statutul 
Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (în comun cu 
Comisia ECON) 
 

 Raportori: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) din partea AFCO și Gabriel Mato (PPE, 

ES) din partea ECON 
 

 Procedura: articolul 129 alineatul (3) din TFUE: procedura specială de modificare 
a statutului SEBC, modificarea protocolului la tratate (2017/0810 (COD)) 

 
Elementele esențiale  
 

Hotărârea pronunțată în cauza T-496/11 la 4 martie 2015 (Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord/Banca Centrală Europeană) a anulat Cadrul politicii de monitorizare a 
Eurosistemului. În consecință, BCE a propus o recomandare privind o decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Statutului SEBC (articolul 22 din 
protocolul nr. 4 - Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale 
Europene). Obiectivul propunerii a fost de a oferi BCE competența explicită de a 
reglementa activitatea sistemelor de compensare, inclusiv a contrapărților centrale 
(CPC). Aceasta a însemnat o revizuire simplificată a tratatului, în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 129 alineatul (3) din TFUE. Dosarul a fost tratat în cadrul 
unei proceduri comune a comisiilor AFCO și ECON. 

 
Comisia pentru afaceri economice (ECON) și Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) 

din Parlamentul European și-au adoptat raportul la 19 iunie 2018. Raportul a fost adoptat 
ulterior în plen la 4 iulie 2018. Negocierile interinstituționale privind modificarea 

statutului au avut loc în paralel cu Regulamentul EMIR 2.2, care viza o supraveghere mai 
solidă și mai eficace a contrapărților centrale (CPC) care oferă servicii UE . La insistențele 
Consiliului, textul final de compromis al modificării statutului a inclus competențe 
detaliate și nediscreționare asupra CPC din statele terțe și, mai important, nu a acordat 
BCE competențe în ceea ce privește CPC stabilite în UE. 
  



 

 

La 20 martie 2019, Consiliul guvernatorilor BCE a decis în unanimitate să își retragă 
propunerea. A considerat că modificările propuse în cadrul negocierilor 
interinstituționale nu ar atinge obiectivele fundamentale urmărite de BCE în ceea ce 
privește competența de reglementare a SEBC și ar putea submina exercitarea 
independentă a competenței BCE. BCE a indicat că este pregătită să reexamineze 
chestiunea în viitor, în deplină cooperare cu celelalte instituții, dacă se va putea găsi o 
cale de urmat care să nu prezinte aceste probleme. 
 

 
Avize privind guvernanța economică și Uniunea bancară 
 
Comisia a contribuit, de asemenea, la diferite aspecte instituționale legate de activitatea 
Comisiei ECON, în special în domeniul guvernanței economice și al Uniunii bancare. 
 
Guvernanța economică  
 
AFCO a prezentat un aviz (Raportoare: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) privind raportul din 
proprie inițiativă referitor la evaluarea cadrului de guvernanță economică, lansat în 2014 
de către Comisia ECON. În acest aviz, a solicitat în special integrarea Mecanismului 
european de stabilitate și a Tratatului privind stabilitatea, cooperarea și guvernanța în 

cadrul juridic al UE, cu mecanisme adecvate de responsabilizare, și a cerut un acord 
interinstituțional care să acopere toate etapele Pactului de stabilitate și de creștere, 

precum și procedurile privind dezechilibrele macroeconomice. S-a pronunțat pentru 
adoptarea prin codecizie a orientării generale a politicilor europene și pentru crearea 

unei capacități bugetare pentru UEM în cadrul bugetului UE. Avizul a concluzionat că o 
UEM veritabilă necesită consolidarea statului de drept în UE, care asigură, printre altele, 

că autoritatea publică este supusă legii, și că egalitatea subiecților juridici este garantată 
de jurisdicții independente.  

 
Analiza autorităților europene de supraveghere  
 
În contextul revizuirii cadrului care reglementează autoritățile europene de 
supraveghere, avizul Comisiei AFCO (Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) a vizat 
aspectele instituționale ale componentei macroeconomice a Sistemului european de 
supraveghere financiară - Comitetul european pentru risc sistemic (CERS). S-a axat în 

special pe structura organizațională și pe mecanismele de responsabilizare ale CERS. 
Numirea președintelui CERS urma să fie încredințată în mod oficial BCE, cu o creștere 

paralelă a profilului șefului secretariatului. Comisia AFCO a insistat ca procedura de 
numire a șefului secretariatului să fie pe deplin transparentă și ca independența acestuia 

să fie garantată. S-a asigurat, de asemenea, că sarcinile de reprezentare care îi sunt 
delegate acestuia sunt limitate și că dintre ele sunt excluse în mod explicit obligațiile de 

raportare către Parlament, care ar trebui să îi revină Președintelui. De asemenea, CERS 
ar trebui să facă obiectul unui control consolidat și să răspundă întrebărilor 

parlamentare. Textul de compromis convenit reflectă aceste priorități. 
 

Sistemul european de asigurare a depozitelor  
 



 

 

În cadrul cooperării sale cu Comisia ECON cu privire la aspectele instituționale ale uniunii 
bancare, AFCO a prezentat un aviz (Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) privind 
regulamentul de instituire a celui de-al treilea pilon al uniunii bancare - un sistem 
european de asigurare a depozitelor (EDIS). Avizul legislativ a subliniat că este necesară o 
tranziție ușoară în componența celor trei piloni ai Uniunii bancare, în cazul în care unele 
state membre aderă ulterior la aceasta, aderând la UEM sau semnând un acord de 
cooperare strânsă cu BCE. Avizul prevedea, de asemenea, o procedură progresivă de 
descalificare de la acoperirea EDIS, după modelul procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, solicitând Comisiei Europene să îndeplinească mai multe etape procedurale 

importante și să își expună motivele înainte de a se pronunța cu privire la descalificarea 
de la acoperirea EDIS.  

 
 

3.5. Modificările Statutului Băncii Europene de Investiții 
 

 Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 

 Procedura: Procedură specială prevăzută la articolul 308 din TFUE, prin care Consiliul 
adoptă în unanimitate, pe baza unei propuneri din partea Băncii Europene de 

Investiții și după obținerea avizului Parlamentului European și al Comisiei, o decizie 
de modificare a statutului BEI (2018/0811(CNS) și (2019/0804(CNS))  

 
Elementele esențiale 
 

Dată fiind responsabilitatea sa pentru procedurile de revizuire a tratatului, AFCO a fost 
comisia competentă pentru avizele PE privind modificările aduse Protocolului (nr 5) 
privind Statutul Băncii Europene de Investiții (BEI) anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
 
Scopul modificărilor specifice propuse de Banca Europeană de Investiții era de a adapta 
statutul BEI la noua situație creată de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană  
și de a reflecta o majorare a capitalului BEI subscris de către Polonia și România. 
 
În rapoartele sale, AFCO a aprobat ambele propuneri prezentate de Banca Europeană de 

Investiții.  
 

Cu toate acestea, într-o scrisoare adresată președintelui în exercițiu al Consiliului la 17 
aprilie 2019, președintele AFCO a exprimat preocupările comisiei în legătură cu faptul că 
BEI nu a oferit explicații corespunzătoare pentru cele două propuneri ale sale privind 
modificările legate de administratorii supleanți și impactul acestora asupra guvernanței 
BEI.  
 

 

3.6. Statutul Ombudsmanului European  
 



 

 

 Raportor: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Procedura: Procedură legislativă specială menționată la articolul 228 alineatul (4) din 

TFUE, care permite Parlamentului European, după solicitarea unui aviz din partea 
Comisiei și cu acordul Consiliului, să adopte regulamente de stabilire a statutului și a 
condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului  (2018/2080(INL)) 

 

Elementele esențiale 
 

Statutul actual al Ombudsmanului European (Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom) a fost 
modificat ultima dată înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Prin 

urmare, era momentul să se abroge și să se adopte un regulament complet nou, în 
conformitate cu temeiul juridic în vigoare în prezent.  
 
La 12 februarie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale 
pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de 
abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom. 

 
Printre altele, proiectul de regulament: 

- stabilește condițiile în care poate fi înaintată o plângere Ombudsmanului; 
- prevede procedurile care trebuie urmate în cazul în care anchetele Ombudsmanului 

expun cazuri de administrare defectuoasă; 
- permite Ombudsmanului să desfășoare anchete din proprie inițiativă, fără a aduce 

atingere obligației sale principale de a trata plângerile; 
- permite Ombudsmanului, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei plângeri: (i) să 

desfășoare anchete de monitorizare a anchetelor anterioare; (ii) să includă în raportul 

său anual către Parlamentul European o evaluare a ratei de respectare a recomandărilor 
făcute; (iii) să deschidă noi anchete pe baza informațiilor comunicate de avertizori; 
- permite Ombudsmanului să evalueze procedurile existente pentru a preveni hărțuirea și 
pentru a proteja avertizorii din cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii  
și să ofere consiliere în aceste domenii personalului Uniunii;  
- prevede că instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt obligate să furnizeze 
Ombudsmanului, la solicitarea acestuia, orice informație, inclusiv informații sau 
documente clasificate; 
- impune Ombudsmanului și personalul acestuia obligația de a trata în mod confidențial 
toate informațiile pe care le-au obținut în cursul exercitării atribuțiilor lor; 

- permite Ombudsmanului să comunice Parchetului European toate informațiile care țin 
de competența acestuia; 

- solicită ca Ombudsmanul să beneficieze de un buget adecvat, suficient pentru a as igura 
independența acestuia și îndeplinirea sarcinilor sale. 
Dispozițiile privind avertizarea și hărțuirea nu au fost prezente în raportul AFCO , dar au 
fost incluse în plen prin intermediul unor amendamente.  
 
 

 
 



 

 

 

 

3.7. Statutul Curții de Justiție: modificarea Protocolului nr. 3  
  

 Raportor: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 
 

 Procedura: Procedura legislativă ordinară (temei juridic: articolul 256 alineatul (1) și 
articolul 281 al doilea paragraf, TFUE) (2018/0900(COD)). 

 

Elementele esențiale 
 
La 27 noiembrie 2018, AFCO a adoptat un aviz destinat Comisiei pentru afaceri juridice  

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

Printre altele, avizul afirmă că modificările introduse prin propunerea de regulament vor 
trebui să fie aplicabile în cauzele în care Curtea de Justiție sau Tribunalul sunt sesizate 

după data intrării în vigoare a regulamentului. 

 

3.8.  Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE 
 
Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE 
 

 Raportor: Sven Giegold (Verts/ALE, DE) 
 

 Procedura: Raportul din proprie inițiativă 2015/2041 (INI) 
 

Elementele esențiale  
Transparența a fost una dintre prioritățile Comisiei Juncker, în special prin includerea în 

programul său de lucru pentru 2015 a unei propuneri privind un registru de transparență 
obligatoriu, precum și prin decizia de a publica toate contactele dintre lobbyiști și 
comisari, personalul din cabinetele acestora și directorii generali începând cu 1 decembrie 
2014. 

 
Obiectivul raportului AFCO privind transparența, responsabilitatea și integritatea în 
instituțiile UE a fost elaborarea unei abordări coerente și globale a acestor chestiuni de 
către Parlamentul European, prin tratarea unor aspecte precum transparența pe tot 

parcursul procedurii legislative, în special atunci când instituțiile europene intră în 
contact cu părțile interesate și cu lobbyiștii.  
 
Raportul: 
 

 - a promovat introducerea unei amprente legislative, deocamdată pe bază de 
voluntariat, precum și practica de a întâlni numai reprezentanții de interese care s-au 

înscris în Registrul de transparență, acesta devenind obligatoriu, în măsura posibilului; 
 



 

 

- a solicitat măsuri de apărare a integrității instituțiilor și organelor UE împotriva 
conflictelor de interese, în special prin intermediul unor coduri de conduită și a unei 
reglementări adecvate în ceea ce privește practica „ușilor turnante”, a „perioadelor de 
tranziție” și alcătuirea grupurilor de experți, precum și prin tratarea eventualelor conflicte 
de interese în cazul întreprinderilor deținute de persoanele care exercită funcții de 
conducere ale UE, atunci când acestea solicită sau primesc finanțare  din partea UE; 
 
- a solicitat măsuri de îmbunătățire a accesului la documente și informații în procesul 
legislativ, care să acopere toate instituțiile și organismele UE, în special în ceea ce privește 

caracterul complet al registrelor de documente, punerea la dispoziție a documentelor din 
cadrul trilogurilor, o bază de date comună specifică privind stadiul dosarelor legislative, un 

registru pentru actele delegate, clasificarea documentelor și publicarea proceselor-
verbale ale reuniunilor anumitor organe ale Consiliului și ale Parlamentului; 

 
- a solicitat, de asemenea, transparență și responsabilitate în ceea ce privește guvernanța 

economică în zona euro și bugetul UE;  
 

- a atras atenția asupra dreptului Parlamentului la informare cu privire la acordurile 
internaționale și asupra necesității de a îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații 

de-a lungul întregului ciclu de viață al acestor acorduri; 
 
- a subliniat necesitatea de a combate frauda și corupția, printre altele cu ajutorul 

cooperării internaționale, și de a-i proteja pe avertizorii de integritate printr-un cadru 
legislativ eficace al UE; și 

 
- a subliniat necesitatea de a consolida, de asemenea, responsabilitatea agențiilor și de a 

evita conflictele de interese în rândul personalului și experți lor acestora. 
 

 

Avize legate de transparență 
 

Pe lângă acest raport, AFCO a adoptat și un aviz privind protecția persoanelor care 
raportează încălcări ale dreptului Uniunii (Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)). 
 

Printre altele, avizul sugerează amendamente la propunere în vederea consolidării 
cadrului juridic pentru protecția avertizorilor, inclusiv în cazul raportării anonime. Se 
sugerează, mai ales, ca domeniul de aplicare material al propunerii să includă încălcări ale 
valorilor comune ale UE menționate la articolul 2 din TUE  și încălcări comise prin acte 
politice. Avizul propune, de asemenea, includerea funcționarilor și a celorlalți agenți ai 
UE și ai Comunității Europene a Energiei Atomice printre persoanele eligibile pentru 
protecție, și stabilește dispoziții de consolidare a rolului dreptului penal în punerea în 
aplicare a directivei propuse. În aviz se propune, de asemenea, ca avertizorilor să li se 
acorde o protecție mai puternică în cazul acțiunilor în justiție abuzive sau vexatorii, 
precum și asistență psihologică și sprijin. 

 



 

 

 
 

 
4. O Europă mai apropiată de 

cetățenii săi 
 
 
 
 

 

 

4.1. Inițiativa cetățenească europeană 
 

 Raportor: György Schöpflin (PPE, HU)  
 

 Procedura: Procedura legislativă ordinară (2017/0220(COD)) 

 

Elementele esențiale  
 
Comisia a susținut revizuirea acestui instrument juridic pentru participarea cetățenilor de 

la primul său raport privind punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene (ICE) 
în octombrie 2015. Obiectivul revizuirii cadrului juridic pentru ICE a fost acela de a-l 

transforma într-un instrument mai raționalizat, mai transparent și mai ușor de utilizat  în 
stabilirea agendei politice la nivelul UE. 
  

În cele din urmă, și ca urmare a unei presiuni constante din partea Parlamentului, Comisia 
a prezentat, la 13 septembrie 2017, o propunere pentru un nou regulament privind 

inițiativa cetățenească europeană. Negocierile interinstituționale s -au încheiat în 
decembrie 2018, iar noul regulament va fi aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020. Acest 

nou regulament introduce unele elemente noi, precum înregistrarea parțială a unei ICE, 
restrângându-i domeniul de aplicare în funcție de capacitatea Comisiei de a propune 

legislație într-un anumit domeniu. Datorită inițiativei AFCO și a susținerii Parlamentului 
European la nivel de plen, organizatorii ICE primesc acum mai mult sprijin în ceea ce 

privește traducerea, au acces la o platformă de colaborare online care îi ajută să lanseze 
o ICE și primesc asistență suplimentară din partea statelor membre prin intermediul 

punctelor de contact stabilite la nivel național. Comisia și Parlamentul trebuie să 
contribuie la sensibilizarea opiniei publice cu privire la ICE  prin activitățile lor de 

comunicare. Parlamentul a reușit, de asemenea, să acorde organizatorilor mai mult timp 
pentru a pregăti colectarea semnăturilor  și să atribuie Parlamentului un rol mai 

important, prin organizarea unei dezbateri cu privire la ICE depuse cu succes și asigurarea 
unui control mai strict al măsurilor luate de Comisie ca urmare a acestor inițiative. 

Parlamentul și-a adus, de asemenea, contribuția la a garanta că răspunsul Comisiei la o 

ICE este clar și transparent, prin introducerea unei liste de acțiuni și a unui calendar de 
realizare a lor. 

  
Parlamentul a insistat și asupra asigurării transparenței finanțării unei ICE prin raportarea 



 

 

regulată a surselor de finanțare cu ajutorul registrului. Deși Parlamentul nu a reușit să 
reducă pragul de vârstă necesar pentru sprijinirea unei ICE la 16 ani în timpul 
negocierilor interinstituționale, statele membre au acum dreptul, la insistențele 
Parlamentului, să opteze pentru o limită de vârstă mai mică. Regulamentul vizează, de 
asemenea, eliminarea progresivă a sistemelor separate de colectare online pe parcursul 
a trei ani și înlocuirea acestora cu un sistem central de colectare online  instituit de 
Comisia Europeană. 

 

4.2. E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări 
 

 Raportor: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedura: Raportul din proprie inițiativă 2016/2008(INI) 

  

 Elementele esențiale  

Raportul analizează evoluțiile recente în ceea ce privește utilizarea noilor instrumente de 
e-democrație. Se subliniază că tehnologia informației și comunicațiilor creează noi spații 
de participare și dezbatere în sfera democratică a UE și are potențialul de a atenua 
nemulțumirea cetățenilor față de politica tradițională , de a crește transparența 
sistemului politic și de a reduce așa-numitul „deficit democratic” european. 

 
Acesta concluzionează că e-democrația este experimentată în mod inegal în Europa și că 

adoptarea ei pe o scară mai largă necesită o infrastructură specifică. Raportul 
menționează necesitatea de a soluționa problemele legate de securitate și de garantarea 

protecției vieții private, aceste aspecte fiind de o importanță fundamentală pentru a 
câștiga încrederea cetățenilor în astfel de instrumente. 
  
Raportul solicită, de asemenea, statelor membre să promoveze e-incluziunea prin 
intermediul alfabetizării digitale și al accesului digital în condiții de egalitate și siguranță 
pentru toți cetățenii UE și, prin integrarea mai bună a competențelor digitale în 
programele școlare și în formarea pe întreg parcursul vieții, să ofere o infrastructură 
digitală de mare viteză accesibilă și la prețuri abordabile. Statele membre sunt încurajate 
să promoveze mecanisme care să ajute cetățenii UE să interacționeze cu guvernele și 
instituțiile UE. Raportul subliniază potențialul ridicat al instrumentelor TIC în cadrul 
democrației participative a UE prin intermediul inițiativei cetățenești europene, precum și 
necesitatea de a consolida participarea digitală în procesul de consultare publică al 
Comisiei. Comisiei i se solicită să dezvolte participarea digitală în cadrul strategiei privind 
piața digitală lansată în 2017, și instituțiilor UE să lanseze procesul de elaborare a Cartei 
europene a drepturilor pe internet, pentru a promova și a garanta drepturile cetățenilor 

UE care țin de domeniul digital.  
 

Avize privind cetățenia 
 
Raportul privind cetățenia UE  
 



 

 

Avizul Comisiei AFCO [raportor: Cristian Dan Preda (PPE-RO)] referitor la Raportul privind 
cetățenia UE a evidențiat necesitatea de a promova politici și de a desfășura campanii și 
activități care să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile cetățenilor. În 
aviz se insistă asupra faptului că reforma legislației electorale europene vizează 
creșterea gradului de participare și a încrederii în sistemul democratic al UE , principii le 
transparenței, sensibilizării și accesului nediscriminatoriu la  informații fiind esențiale. 
Acesta a susținut promovarea participării la alegerile europene prin consolidarea 
caracterului european al acestora și prin creșterea vizibilității partidelor politice la nivelul 
UE. De asemenea, în aviz se solicita o revizuire a Regulamentului privind inițiativa 

cetățenească europeană și se insista asupra elaborării stabilirii unor mecanisme și politici 
care să protejeze drepturile fundamentale ale persoanelor fizice în mediul digital.  

 

4.3. Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii 
 

 Raportor: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 
 

 Procedura: Raportul din proprie inițiativă, Comisia REGI fiind asociată 
(2017/2037(INI)) 

 

Elementele esențiale 
 

O parte importantă a populației Uniunii Europene trăiește în orașe și zone urbane, iar 
relevanța acestora a crescut în contextul structurilor instituționale și al implementării 

legislației în UE. Comisia AFCO a considerat că această tendință și alte evoluții, cum ar fi 
Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, Convenția primarilor sau Agenda 
urbană a UE – aceasta din urmă fiind instituită în cadrul reuniunii informale a miniștrilor 
responsabili pentru probleme urbane din UE la 30 mai 2016 („Pactul  de la Amsterdam”) – 
au determinat o dezbatere privind implicarea orașelor în procesul decizional actual și 
arhitectura instituțională a UE din punctul de vedere al legitimității democratice, al 
responsabilității și al transparenței, în spiritul tratatelor. 
 
În raport Parlamentul a insistat, în special, asupra importanței rolului jucat de Comitetul 
Regiunilor în calitate de organism consultativ și de consiliere în ceea ce privește 
implicarea orașelor în procesul decizional al UE și a subliniat că actuala arhitectură 

instituțională este suficientă și conformă cu principiul subsidiarității . Cu toate acestea, 
Parlamentul a considerat că implicarea transparentă și eficientă a orașelor în procesul 

decizional ar trebui consolidată, în special în ceea ce privește legislația care le afectează 
în mod direct. 
 
În acest context, raportul a salutat și a solicitat consolidarea inițiativelor precum „ghișeul 
unic” pentru orașe, care facilitează accesul la informații sau Agenda urbană, care as igură 
guvernanța pe mai multe niveluri și parteneriatul. 
 
Parlamentul a încurajat, de asemenea, implicarea politică mai puternică a 
municipalităților și a autorităților locale, inclusiv printr-o mai bună cooperare cu 
Consiliul, pentru a promova rolul acestora de foruri ale dezbaterii publice, implicate în 



 

 

modelarea spațiului politic în UE. 
 
În vederea dezvoltării rolului orașelor în UE, raportul a pledat pentru o cooperare strânsă 
între Parlament și Comitetul Regiunilor și pentru instituirea unui program de 54 de 
forumuri de dezbatere la nivel european, pentru a promova dezbaterile și consultările 
municipale cu privire la chestiunile legate de UE. 
 
Drept răspuns la acest raport, Comisia a fost de acord că este, într-adevăr, nevoie de un 
dialog mai sistematic cu autoritățile locale și regionale, și a afirmat că, până la sfârșitul 

anului 2019, va fi realizat un studiu de evaluare a impactului Agendei urbane, în vederea 
stabilirii modului în care aceasta va fi continuată.  

 



 

 

 

 
 
 
 

5. Aplicarea tratatelor 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.  Cetățenie 
 
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE  
  

 Raportoare: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  

 
 Procedura: Raport de punere în aplicare (2018/2111(INI)) 

  
Elementele esențiale  
 
Scopul raportului era evaluarea aplicării dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE. 

Deși cetățenia UE a existat de la Tratatul de la Maastricht și a fost consolidată în Tratatul 
de la Lisabona, se consideră că aplicarea diferitelor dispoziții privind cetățenia UE nu și-a 
atins potențialul maxim, nici în ceea ce privește domeniul de aplicare, nici în ceea ce 
privește eficacitatea.  
 
Drepturile cetățenilor UE, consacrate în tratate, cuprind drepturi de participare 
democratică, drepturi electorale, dreptul la libera circulație și nediscriminare, extinzându-
se și asupra dreptului la protecție consulară. 
 
Raportul a recomandat o protecție mai sistematică a acestor drepturi ale cetățenilor UE, 
atunci când acest lucru este necesar, prin proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, extinderea drepturilor cetățenești prevăzute la articolul 20 alineatul (2) din 
TFUE prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 25 din TFUE, precum și o creștere 

a finanțării pentru programele care vizează promovarea spațiului public al UE. De 
asemenea, acesta a susținut cu fermitate creșterea rolului birourilor Europe Direct , care 

ar trebui să sprijine mai activ cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor. El a susținut 
instituirea unei sărbători europene pe 9 mai, precum și consolidarea rolului educației 

civice și a solicitat examinarea mai aprofundată a potențialului articolelor 165-167 din 
TFUE în acest sens. În sfârșit, raportul a mai sugerat că procedura declanșată în temeiul 
articolului 25 din TFUE ar trebui să conducă în cele din urmă la instituirea unui statut al 
cetățeniei UE, alături de Pilonul european al drepturilor sociale. 

 
 



 

 

Avize privind rapoartele anuale referitoare la aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității 
 

Comisia AFCO a avut contribuții regulate la raportul Comisiei privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, cu avize adresate Comisiei JURI în calitate de comis ie 

competentă pentru acest dosar [raportori: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) și 
Cristian Dan Preda (PPE, RO)]. Comisia AFCO a remarcat creșterea activității camerelor 

parlamentare naționale, atât în cadrul dialogului politic, cât și atunci când au emis avize 
motivate (au fost inițiate 3 proceduri de tip „cartonaș galben” în cursul perioadei 
examinate). Aceasta a sugerat că, în general, camerele doresc să fie implicate în procesul 
legislativ al UE, mai degrabă decât în etapa de control pre-legislativ. Avizul a subliniat 
faptul că modalitatea de implicare în acest sens este exercitarea controlului asupra 
guvernelor proprii atunci când acționează în cadrul Consiliului.  De asemenea, s-a 
solicitat o mai mare flexibilitate în ceea ce privește mecanismul de alertă timpurie și s -a 

sugerat posibilitatea de a activa un „cartonaș verde” pentru a juca un rol mai constructiv  
în procesul legislativ al UE. 

 
Mai mult, avizele au insistat asupra faptului că Comisia ar trebui să ia mai serios în 

considerare principiile subsidiarității și ale proporționalității, la elaborarea legislației și 
la evaluarea politicilor. S-a considerat că Comisia a dezvoltat instrumente mai puternice 

în cadrul unei mai bune legiferări, dar că evaluările de impact ar trebui să fie 
îmbunătățite în această privință. 

 

5.2.  Parlamentele naționale 
 

 Raportor: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Procedura: Raport de punere în aplicare (2016/2149(INI)) 

 
Elementele esențiale 
 

Obiectivul raportului, care a fost adoptat la 19 aprilie 2018, a fost de a evalua utilizarea 
mecanismelor actuale de participare a parlamentelor naționale la procesul politic 
european și de a analiza posibilele îmbunătățiri ale acestor mecanisme, pentru a implica 
mai îndeaproape parlamentele naționale în procesul general de integrare.  
 
În fazele de pregătire a raportului, comisia a organizat o reuniune interparlamentară la 

nivel de comisii și a organizat un atelier. Raportorul a efectuat misiuni de informare la 
parlamentele din Portugalia, Danemarca și Grecia. Comisia a primit, de asemenea, 

contribuții scrise din partea mai multor parlamente naționale și a beneficiat de expertiză 
sub formă de studii, briefinguri și un aviz juridic.  

 
În raport, Parlamentul a reafirmat rolul esențial al parlamentelor naționale în controlul 

activității guvernamentale în domeniul afacerilor europene, în calitatea acestora de 
membri ai Consiliului European și ai Consiliului. În acest sens, acesta a încurajat schimbul 



 

 

de bune practici, dezbateri periodice între miniștri și comisiile specializate ale 
parlamentelor naționale înainte și după reuniunile Consiliului și  ale Consiliului European, 
precum și reuniuni periodice între membrii parlamentelor naționale, comisari și deputații 
în Parlamentul European. Parlamentul a considerat, de asemenea, că atât Parlamentul 
European, cât și parlamentele naționale ar trebui să se implice mai mult în semestrul 
european și că în acest sens, calendarele bugetare la nivel național și european ar trebui 
să fie mai bine aliniate. Parlamentul a sugerat, în continuare, instituirea unei săptămâni 
europene anuale în care membrii parlamentelor naționale să discute simultan afacerile 
europene cu comisarii și cu deputații în Parlamentul European. 

 
În ceea ce privește rolul parlamentelor naționale în controlul respectării principiului 

subsidiarității, Parlamentul a sprijinit reformele sistemului  de alertă timpurie (EWS), 
invitând Comisia să pună în aplicare o perioadă de notificare tehnică în cadrul EWS, 

pentru a găsi un acord practic în cadrul actual al tratatului ca să se acorde parlamentelor 
naționale mai mult timp de analiză cu privire la emiterea unui aviz motivat referitor la un 

proiect de act legislativ. De asemenea, acesta a solicitat Comisiei să abordeze chestiunea 
proporționalității și a subsidiarității în răspunsurile sale la avizele motivate emise de 

parlamentele naționale, și a promovat utilizarea platformei IPEX pentru schimbul 
sistematic de informații și pentru identificarea timpurie a preocupărilor legate de 

subsidiaritate. Deși Parlamentul a fost de acord cu ideea ca parlamentele naționale să 
prezinte propuneri constructive în vederea examinării lor de către Comisie – ținând seama 
în mod corespunzător de dreptul de inițiativă al Comisiei – aceasta a fost de părere că 

implementarea unei proceduri de tip „cartonaș roșu” este considerată imposibilă  în 
acest stadiu al procesului de integrare europeană. 

 
În cele din urmă, Parlamentul a solicitat consolidarea relațiilor dintre Uniune și 

parlamentele naționale, insistând totuși asupra unei delimitări clare a competențelor 
decizionale între parlamentele naționale și Parlamentul European și a respins, în acest 

sens, crearea unor organisme decizionale parlamentare comune.  

 

5.3. Cooperarea consolidată 
 

 Raportor: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Procedura: Raport de punere în aplicare (2018/2112(INI)) 
 

Elementele esențiale  
 

În ceea ce privește tema generală a viitorului Europei, AFCO a decis să analizeze 
chestiunea cooperării consolidate și, în special, să examineze modul în care dispozițiile 
tratatului referitoare la cooperarea consolidată au fost puse în aplicare până în prezent.  
 
În pregătirea raportului, raportorul a organizat o audiere și a efectuat misiuni de 
informare în Elveția și în SUA. 

 
În raportul său, Comisia AFCO a evaluat aplicarea acestui concept până în prezent și a 



 

 

propus o foaie de parcurs pentru a asigura implementarea armonioasă și efectivă a 
cooperării consolidate în viitor. 
Conținutul raportului s-a bazat pe analiza nu numai a cazurilor existente de cooperare 
consolidată în UE, ci și a unor dispoziții similare privind cooperarea interstatală în alte 
modele federale, precum SUA, Canada, Elveția, Australia, Germania și Italia. 
 
Foaia de parcurs pentru o realizare eficientă a cooperării consolidate  propusă de 
Comisia AFCO va raționaliza procesul decizional prin următoarele măsuri: 
 

  fixează un termen-limită echivalent cu două președinții consecutive ale 
Consiliului, pentru a stabili că obiectivele unui caz de cooperare nu pot fi atinse de 
către Uniune în ansamblul său, în conformitate cu cerința prevăzută la articolul 20 
din TUE;  

 și sugerează să fie activată clauza pasarelă specială prevăzută la articolul 333 din 
TFUE, pentru a trece de la unanimitate la votul cu majoritate calificată și de la 
procedura legislativă specială la procedura legislativă ordinară, imediat după 
aprobarea de către Consiliu a unui acord privind începerea cooperării consolidate.  

 
AFCO a propus, de asemenea, ca Comisia să joace un rol activ în gestionarea cooperării 
consolidate și a recomandat ca Parlamentul să aibă un rol mai important în cooperarea 
consolidată, permițându-i-se să sugereze noi forme de cooperare consolidată prin 
articolul 225 din TFUE (inițiativă cvasilegislativă) și prin implicarea sa în toate etapele 
decizionale ale acestei proceduri. 
 
Raportul AFCO a formulat, de asemenea, recomandări privind cheltuielile legate de 
cooperarea consolidată și jurisdicția Curții de Justiție în astfel de cazuri. În cele din urmă, 
raportul a mai recomandat anumite ajustări ale structurii instituționale a Uniunii pentru 
o mai bună adaptare a procedurii decizionale pentru cooperarea consolidată și a sugerat 
dispoziții care să permită retragerea sau expulzarea statelor membre din cooperarea 
consolidată.  

 
Aceste mesaje principale au fost aprobate prin votarea în plen a raportului, care a avut loc 

la 12 februarie 2019. 

 

5.4. Agenții descentralizate 
 

 Raportor: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 

 

 Procedura: Raport de punere în aplicare (2018/2114(INI)) 
 

Elementele esențiale  
 

Acest raport de punere în aplicare, care a fost adoptat în plen la 14 februarie 2019, 
examinează și evaluează modul în care au fost puse în aplicare mecanismele 
instituționale care asigură controlul democratic asupra agențiilor descentralizate, în 
special Declarația comună privind agențiile descentralizate din 2012 și abordarea 



 

 

comună anexată acesteia, și sugerează îmbunătățiri în vederea instituirii unei structuri 
instituționale mai coerente, mai eficiente și mai transparente în vederea exercitării 
controlului parlamentar asupra activității acestor agenții. 
 
În fazele de pregătire ale raportului, s-a trimis un chestionar tuturor comisiilor 
parlamentare, iar serviciile de cercetare ale Parlamentului au comandat un studiu privind 
„EU agencies, Common Approach and Parliamentary Scrutiny” (Agențiile UE, abordarea 
comună și controlul parlamentar). Raportorul a efectuat misiuni de informare la Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale (FRA) din Viena, la Agenția Europeană pentru Formare în 

Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) din Budapesta și la Agenția GNSS European (GSA) din 
Praga. 

 
Luând act de faptul că comisiile Parlamentului controlează în mod activ agențiile (în 

calitate de autoritate bugetară și de descărcare de gestiune, prin desemnarea membrilor 
consiliilor de administrație, prin procedura de numire sau de destituire a directorilor 

agențiilor, prin consultări privind programele de activitate ale acestora, prin prezentarea 
de rapoarte anuale de activitate și prin schimburi de opinii, vizite, briefinguri sau 

furnizarea de expertiză), Parlamentul solicită o evaluare aprofundată a punerii în 
aplicare a abordării comune. Pe baza revizuirii abordării comune, acesta cere să f ie  lansată o 
nouă reflecție cu privire la elaborarea unui acord interinstituțional (AII) privind agențiile  și la 
garantarea controlului democratic corespunzător și a responsabilității agențiilor, incluzând o 
revizuire cincinală obligatorie a principiilor care reglementează înființarea și funcționarea 
acestora. Parlamentul consideră, de asemenea, că rolul său în supravegherea dimensiunii de 
guvernanță ar putea fi îmbunătățit semnificativ, printre altele, prin intermediul unei dezbateri 

anuale privind funcționarea și guvernanța agențiilor. Parlamentul consideră, de asemenea, că, 

în cazul unor eventuale modificări viitoare a tratatelor, ar trebui să se aibă în vedere 
modul în care agențiile pot fi consacrate și mai bine în tratate. 
 

Propunerile pentru schimbarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) 
și a Autorității Bancare Europene (ABE) au dat naștere la îngrijorări exprimate de Comisia 

AFCO și de comisiile competente (ENVI și ECON) cu privire la faptul că neimplicarea 
Parlamentului în procedura de selecție a noilor sedii i-ar fi lezat competențele în cadrul 

procedurii legislative ordinare. Parlamentul a adoptat astfel o declarație în contextul 
procedurii legislative pentru schimbarea sediilor acestor agenții, solicitând revizuirea 

dispozițiilor relevante ale Declarației comune și ale abordării comune din 2012.  

 

5.5.  Competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra 
Comisiei 
 

 Raportoare: Mercedes Bresso (S&D, IT) 

 
 Procedura: Raport de punere în aplicare (2018/2113(INI)) 

 
Elemente-cheie  

 
Controlul parlamentar este o condiție sine qua non a legitimității democratice. 



 

 

Schimbările recente în procesul legislativ și rolul legislativ din ce în ce mai important al 
executivului au creat necesitatea de a spori strictețea procedurilor de control 
parlamentar. Acest fenomen nu este străin de structura instituțională a Uniunii, având în 
vedere prerogativele legislative dobândite de Comisie prin intermediul actelor delegate, 
„politizarea” sa crescândă și nevoia mai pregnantă de consolidare a legii pentru a da un 
plus de eficiență legislației. Prin urmare, prezentul raport își propune să reevalueze rolul 
de control exercitat de Parlament asupra Comisiei și să îl actualizeze în funcție de noile 
evoluții instituționale. 
În raportul său, Comisia AFCO a analizat instrumentele existente de exercitare a 

controlului parlamentar asupra Comisiei, a identificat principalele provocări cu care se 
confruntă supravegherea parlamentară și a formulat recomandări privind modalități de 

răspuns la provocările existente. 
 
Printre altele, Comisia AFCO a subliniat faptul că Parlamentul nu utilizează pe deplin toate 
instrumentele de control politic asupra executivului, a reamintit sprijinul său ferm pentru 
procedura candidaților cap de listă, a subliniat că executivul UE este multistratificat și poate lua 
forme diferite în funcție de domeniul de politică și a avertizat Consiliul European cu privire la 

exercitarea unor funcții legislative încălcând litera tratatelor.  Datorită avizelor prezentate de 
Comisia pentru bugete (BUDG) și de Comisia pentru control bugetar (CONT), Comisia 
AFCO a examinat îndeaproape procedurile de descărcare de gestiune și de gestiune 
bugetară ca instrumente de control parlamentar. 
 
Recomandările AFCO au fost, printre altele, ca instrumentele pentru a trage Comisia la 

răspundere și cele pentru supravegherea direcției să fie combinate  și ca metodele de 
lucru proprii ale Parlamentului să fie reformate pentru a-și consolida funcțiile de control. 

De asemenea, AFCO a solicitat Comisiei să ia mai bine în considerare inițiativele 
legislative lansate de Parlament în temeiul articolului 225 din TFUE și a considerat că 

posibilitatea de a acorda Parlamentului dreptul de inițiativă legislativă în contextul unei 
viitoare modificări a tratatului merită să fie luată în considerație cu seriozitate. S-a mai  
considerat necesar ca orice revizuire viitoare a tratatului să analizeze posibilitatea de tragere la 

răspundere a fiecărui comisar în parte. În plus, AFCO a solicitat Comisiei și Consiliului să 
stabilească un dialog politic cu privire la propunerea Parlamentului de regulament 

privind dreptul de anchetă. În cele din urmă, dar important, Comisia AFCO a solicitat 
consolidarea cooperării și schimbul de bune practici în ceea ce privește controlul 

parlamentar asupra executivului cu parlamentele naționale. 
 

Aceste mesaje principale au fost aprobate în general prin votarea în plen a raportului, 
care a avut loc la 12 februarie 2019. 

 

5.6. Drepturile fundamentale, democrația și statul de drept  
 

Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE 
  

 Raportoare: Barbara Spinelli (GUE, IT)  
 



 

 

 Procedura: Raport de punere în aplicare (2017/2089(INI)) 
  

Elemente-cheie  
 
Raportul a analizat procesul de punere în aplicare de către instituțiile UE a Cartei 

drepturilor fundamentale a UE drept legislație primară a UE. Acesta concluzionează că, 
deși Tratatul de la Lisabona a instituit Carta cu statutul de legislație primară a UE cu 

aproape 10 ani în urmă, integrarea sa în procesul decizional al UE ar putea fi considerabil 
consolidată. 
  
Raportul a recunoscut importanța Agenției pentru Drepturi Fundamentale în acest 
proces și a solicitat consolidarea rolului acesteia prin intermediul unui proces de 
consultare sistematică. Acesta a invitat Comisia să ia în considerare dispozițiile Cartei la 
elaborarea evaluărilor de impact. A solicitat, de asemenea, aplicarea în continuare a 
rezoluției Parlamentului referitoare la instituirea mecanismului UE pentru democrație , 
statul de drept și drepturile fundamentale (a se vedea mai jos), care ar permite o analiză 
sistematică a evoluțiilor din UE, statele membre și instituțiile și organismele UE. De 
asemenea, raportul a solicitat tuturor instituțiilor UE să consolideze integrarea Cartei în 

politicile UE – în special în semestrul european pentru coordonarea economică, în 
finanțarea regională a UE, politica de extindere, politica externă și de securitate comună și 

politica comercială. Acesta a invitat Comisia să respecte obligația UE de a adera la 
Convenția europeană pentru protecția drepturilor fundamentale, care a intrat în impas  

după avizul negativ al Curții Europene de Justiție. Raportul a subliniat, de asemenea, 
potențialul agențiilor UE de a sprijini statele membre în îndeplinirea obligațiilor care le 

revin în temeiul Cartei.  
  
Raportul a invitat instituțiile UE, în special  Comisia Europeană, să intensifice sprijinul 
acordat statelor membre în punerea în aplicare a Cartei la nivel național , pentru a se 
asigura că drepturile prevăzute în Cartă nu sunt neglijate sau interpretate greșit și pentru 
a consolida cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre în acest sens . 
În cele din urmă, raportul a subliniat că este necesară o interpretare mai coerentă a 

Cartei de către instituțiile, organele, organismele și agențiile UE în vederea unei aplicări 
mai eficiente a acesteia.  
 

Avize privind drepturile fundamentale și statul de drept  
 

Pe lângă rapoartele sale privind drepturile fundamentale și statul de drept, Comisia AFCO 

a adoptat mai multe avize legate de această temă: 
 

Drepturile fundamentale  
 

Comisia AFCO și-a exprimat avizul în dezbaterea privind drepturile fundamentale în UE în 
perioada 2013-2014 [raportor: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)], în care a subliniat 

necesitatea de a continua aderarea UE la CEDO, de a asigura promovarea valorilor UE, 
astfel cum se prevede la articolul 2, și de a asigura coerența între aspectele interne și 

externe în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor omului , inclusiv 
acordurile internaționale. Avizul a subliniat dificultatea instituțională de a declanșa 



 

 

articolul 7 alineatul (2) din TFUE, deoarece acest lucru necesită unanimitate în Consiliu și, 
prin urmare, a îndemnat statele membre și instituțiile UE să propună un mecanism 
suplimentar pentru monitorizarea eficientă a respectării drepturilor fundamentale și a 
statului de drept, prin extinderea mandatului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (FRA), publicarea de informații publice cu privire la încălcările 
drepturilor fundamentale și posibilitatea ca Comisia să inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru încălcarea articolul 2 din TUE pe baza constatărilor FRA.  
 
Acesta a pledat, de asemenea, pentru intensificarea eforturilor de a revizui Regulamentul 

privind accesul public la documente și inițiativa cetățenească europeană și de a aborda 
chestiunile legate de problema din ce în ce mai gravă a privării cetățenilor UE de dreptul 

de vot la alegerile naționale, dat fiind că aceștia își exercită dreptul la libera circulație.  
  

Mecanismul pentru statul de drept  
 

Comisia [raportor: György Schöpflin (PPE, HU)] a contribuit la raportul legislativ din 
proprie inițiativă al Comisiei LIBE ce viza instituirea unui mecanism al UE pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul UE pentru DSF). Din iunie 
2015, Parlamentul a îndemnat Comisia să propună un astfel de mecanism, al cărui 

obiectiv ar fi asigurarea respectării Cartei drepturilor fundamentale și a tratatelor.  În 
raportul adoptat în plen la 25 octombrie 2016, Parlamentul a adresat recomandări 
concrete Comisiei în acest sens, inclusiv o propunere de acord interinstituțional care să 

transpună aceste recomandări. În special, acesta a sugerat că mecanismul ar trebui să 
integreze și să completeze mecanismele existente și să se bazeze pe dovezi și obiective. 

S-a sugerat ca acesta să fie sprijinit de un grup amplu de experți, să se adreseze statelor 
membre și instituțiilor UE și să includă atât măsuri de corecție, cât și preventive. Comisia 

AFCO a tratat în special recomandările privind forma sa juridică  (acordul 
interinstituțional), organizarea unei dezbateri interparlamentare la nivelul întregii UE pe 

tema DSF și adoptarea unei rezoluții. 
 

Situația din Ungaria 
 

În 2017, Comisia AFCO a adoptat, de asemenea, un aviz privind situația din Ungaria 
[raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)]. 

  
Comisia AFCO a reamintit că toate statele membre împărtășesc și trebuie să respecte 
valorile consacrate la articolul 2 din TUE și că aceste valori sunt protejate prin procedura 
stabilită la articolul 7 din TUE. Comisia AFCO a mai considerat că situația actuală din 
Ungaria reprezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menționate la articolul  2 din 

TUE și justifică lansarea procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE. 
 

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în respectarea statului 
de drept 

 
La 21 noiembrie 2018, Comisia AFCO a adoptat un aviz destinat Comisiei pentru bugete și 

Comisiei pentru control bugetar cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 



 

 

generalizate în ceea ce privește statul de drept  în statele membre [raportor: Helmut 
Scholz (GUE, DE)].  
 
Printre altele, avizul sugerează că măsurile instituite în temeiul prezentului regulament ar 
trebui să intre în vigoare numai după ce Parlamentul European și Consiliul au aprobat un 
transfer către o rezervă bugetară cu un cuantum echivalent cu valoarea măsurilor 
adoptate. Pentru a asigura o decizie rapidă cu privire la măsurile necesare pentru 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii, astfel de transferuri ar trebui să fie 
considerate aprobate, cu excepția cazului în care, până la un termen stabilit, 

Parlamentul European sau Consiliul, acesta din urmă, hotărând cu majoritate calificată, 
modifică sau respinge aceste măsuri. Impunerea unor astfel de măsuri nu trebuie să 

afecteze obligația statelor membre de a pune în aplicare programul sau fondul afectat 
de măsură, în special obligația de a efectua plăți către destinatarii finali sau beneficiari. 

Comisia trebuie să monitorizeze în mod activ dacă sunt respectate drepturile legale ale 
destinatarilor sau ale beneficiarilor finali. În cazul în care Comisia găsește dovezi că statul 

membru nu își îndeplinește obligația de a asigura plățile și interesele legitime ale 
destinatarilor sau ale beneficiarilor finali, ia toate măsurile necesare pentru a sprijini 

destinatarii sau beneficiarii în cauză să își recupereze creanțele/să li se dea curs cererilor.  
 

Programul „Drepturi și valori” 
 
La 21 noiembrie 2018, Comisia AFCO a adoptat un aviz destinat Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” pentru perioada 

2021-2027 [raportor: Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE, ES)], (2018/0207(COD)). Noul 
program va înlocui programele „Europa pentru cetățeni” și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, 
acestea fiind principalele elemente pe care intenționează să le combine.  

 
Pe lângă componentele programului enumerate inițial în propunere, avizul introduce 
componenta „Valorile Uniunii” pentru promovarea și protejarea drepturilor și a valorilor 

fundamentale, a democrației și a statului de drept la  nivel local, regional, național și 
transnațional. 

 
 



 

 

 

 
 

 

6. Consecințele instituționale 
ale retragerii din Uniune 

 

 
 

 
 

 

 

BREXIT 
 
1. Rolul Parlamentului European – o procedură centralizată 

 
Retragerea Regatului Unit a prezentat un interes general transversal pentru întregul 

Parlament. În acest context, Parlamentul, în ansamblul său, s -a angajat de la bun început 
într-un exercițiu de organizare a procedurilor interne de însoțire a retragerii și de identificare 
a consecințelor retragerii asupra UE și a politicilor din domeniul de competență al fiecărei 
comisii parlamentare. Parlamentul a răspuns cât mai complet și mai rapid exigențelor rolul 
care i-a fost atribuit prin tratat. Și-a mobilizat în mod eficient resursele politice și 
administrative pentru a-și îndeplini misiunea de interlocutor receptiv, responsabil și 
constructiv în cadrul discuțiilor și al procedurii în ansamblu. 
 
Deși Parlamentul European nu ia parte în mod oficial la negocierile privind retragerea unui 

stat membru, în temeiul articolului 50 din TUE acesta are competența de a aproba acordul 
de retragere încheiat între UE și statul membru care se retrage. Parlamentul este, de 

asemenea, instituția UE având o competență generală de control politic, astfel cum este 
prevăzut în tratat. Din aceste motive, Parlamentul a urmărit îndeaproape și a jucat un rol 

activ în toate etapele legate de retragerea Regatului Unit din Uniune. 
 

Parlamentul a fost sesizat pe această temă după referendumul din Regatul Unit din 23 iunie 
2016, în care o majoritate de 51,9 % din populație a votat în favoarea părăsirii Uniunii 

Europene.  
 
O reuniune extraordinară a Conferinței președinților a avut loc imediat după referendum, la 
24 iunie 2016, pentru a pregăti reuniunea Președintelui Parlamentului cu președinții 
celorlalte instituții în urma referendumului și, de asemenea, pentru a analiza etapele pe care 
Parlamentul le va parcurge în cadrul acestui proces. 
 
În perioada de sesiune extraordinară din 28 iunie 2016, în cursul căreia a fost dezbătut 
rezultatul referendumului, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la decizia de a 
părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit (P8_TA(2016)0294), cu 395 de  voturi 
pentru, 200 de voturi împotrivă și 71 de abțineri, reamintind competențele sale în temeiul 

tratatelor și cerând să fie pe deplin implicat în toate etapele procesului de retragere. Prin 
intermediul inițiativei proprii și a inițiativei celorlalte ins tituții, Parlamentul s-a implicat 



 

 

efectiv încă de la începutul procesului și a fost consultat, a dezbătut și a analizat toate 

consecințele instituționale și politice ale Brexitului. 
 

Având în vedere complexitatea aspectelor politice, transversale, juridice și politice implicate, 
coordonarea activității Parlamentului a fost centralizată la nivelul Conferinței președinților, 

în calitate de organism principal al instituției, după retragerea Regatului Unit din UE. 
Conferința președinților a stabilit o abordare pe etape a procesului: în prima etapă, până la 

definirea orientărilor Consiliului European, activitatea urma să se desfășoare la nivelul 
Conferinței președinților, Guy Verhofstadt (ALDE, BE) fiind coordonator al negocierilor 

privind retragerea Regatului Unit, în urma numirii sale la reuniunea Conferinței din 8 
septembrie 2016; în a doua etapă a negocierilor, Guy Verhofstadt urma să coordoneze 

activitatea împreună cu președinta Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO), Danuta 
Hübner (PPE, PL); și a treia etapă, condusă de Comisia AFCO și de alte comisii, ar corespunde 

procedurii de aprobare.  
 
În acest context, și cu același obiectiv de asigura implicarea structurată a Parlamentului în 
procesul de retragere, Conferința președinților a înființat Grupul de coordonare pentru 
Brexit (BSG) (în mod oficial, la reuniunea Conferinței președinților din 6 aprilie 2017, însă 
neoficial a fost instituit după adoptarea rezoluției Parlamentului din 28 iunie 2016).  
 

BSG a primit sarcina de a coordona și de a pregăti deliberările, considerațiile și rezoluțiile 
Parlamentului referitoare la retragerea Regatului Unit din UE, sub egida Conferinței 

președinților. Grupul a fost format din Guy Verhofstadt, președinte și coordonator, Elmar 
Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele 

Zimmer (GUE/NGL, DE) și Danuta Hübner, în calitate de președintă a Comisiei AFCO.  
 

Parlamentul a fost implicat permanent în metodele și structurile ce vizează negocierile, prin 
canale de informare sau participare activă. În conformitate cu declarația din 15 decembrie 

2016 făcută în urma reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state 
membre, „reprezentanții Parlamentului” au fost invitați la reuniunile pregătitoare ale 

Consiliului European. Acest lucru a determinat implicarea efectivă a Parlamentului European, 
inclusiv în reuniunile Sherpa și în Consiliul Afaceri Generale. Printr-o decizie adoptată în 
cadrul Conferinței președinților din 4 aprilie 2017, Președintele Parlamentului a numit trei 
deputați pentru a reprezenta Parlamentul la reuniunile Sherpa, în vederea pregătirii 
reuniunilor Consiliului European pe tema retragerii Regatului Unit – Elmar Brok, Roberto 
Gualtieri și Guy Verhofstadt. În cadrul aceleiași reuniuni, Guy Verhofstadt a fost însărcinat să 
participe la reuniunile relevante ale Consiliului Afaceri Generale și la reuniunile privind 
bilanțul politic al stadiului lucrărilor. Președintele Parlamentului este invitat să ia cuvântul la 
începutul reuniunilor Consiliului European. În cele din urmă, negociatorul-șef al Uniunii, 

Michel Barnier, a informat îndeaproape și regulat Parlamentul cu privire la toate evoluțiile, 
transmițându-i informări înainte și după fiecare rundă de negocieri și în funcție de evoluțiile 

sau etapele majore ale procesului, cum ar fi reuniunile Consiliului European pe tema Brexit. 
Michel Barnier a participat la mai multe reuniuni ale Conferinței președinților și ale 

Conferinței președinților de comisie, pentru a discuta stadiul negocierilor cu liderii grupurilor 
politice și cu președinții de comisie.  

 



 

 

BSG s-a reunit de peste 70 de ori și a contribuit în mod efectiv la implicarea sistematică a 

Parlamentului, aflându-se mereu în prima linie în procesul de derulare a procedurii, prin 
intermediul unor rezoluții și declarații prompte, care conțin poziții întemeiate cu privire la 

toate negocierile și evoluțiile majore ce au urmat notificării intenției de retragere.  
 

Implicarea Parlamentului s-a concretizat nu numai în numărul semnificativ de reuniuni 
organizate de Grupul de coordonare pentru Brexit și în dezbaterile din cadrul Conferinței 

președinților, ci și în dezbaterile din ședința plenară cu privire la Brexit. Rezoluțiile sale s -au 
armonizat întotdeauna, în linii mari, cu pozițiile celorlalte instituții în toate chestiunile legate 

de Brexit. De asemenea, BSG a publicat o serie de declarații cu privire la diverse aspecte, în 
momente cruciale, de progres sau impas al negocierilor. În plus, Parlamentul a păstrat o 

legătură strânsă cu guvernul și cu autoritățile din Regatul Unit, inclusiv cu Ministerul de 
Interne al Regatului Unit, în special în chestiunea drepturilor cetățenilor. 

 
2. Rolul Comisiei AFCO – activități pregătitoare 
 
În afară de astfel de decizii organizatorice luate de Conferința președinților, și în 
conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, AFCO este comisia 
competentă pentru aprobarea menționată la articolul 50 din TUE. Într-adevăr, articolul 884 
privind retragerea din Uniune prevede că „în cazul în care un stat membru decide să se 

retragă din Uniune, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente”. În conformitate cu secțiunea 

XVIII din anexa V la Regulamentul de procedură, cu privire la competențele și 
responsabilitățile comisiilor permanente, AFCO este comisia responsabilă pentru 

consecințele instituționale ale retragerii și, prin urmare, este responsabilă de procedura de 
aprobare după încheierea negocierilor.  

 
Prin urmare, Comisia AFCO ar trebui să joace un rol transversal, fără a aduce atingere 

competențelor specifice ale altor comisii cu privire la aspecte sectoriale. AFCO are sarcina de 
a emite o recomandare pentru a aproba sau a respinge acordul de retragere negociat de UE 

cu statul membru care se retrage. O astfel de recomandare ar trebui să ia forma unei 
rezoluții, incluzând referiri, dar nu și considerente, și ar putea conține o scurtă justificare, 
care nu este supusă la vot. Se admit doar amendamentele care vizează inversarea 
recomandării propuse de raportor. Procedura relevantă este reglementată prin articolul 
1055 din Regulamentul de procedură. 
 
Parlamentul ar trebui să adopte o decizie de aprobare care să ia în considerare 
recomandarea Comisiei AFCO. În conformitate cu articolul 105 alineatul (4)6 din 
Regulamentul de procedură, Parlamentul decide prin vot unic cu privire la aprobare, 

indiferent dacă recomandarea este de aprobare sau de respingere a actului. Nu se pot 
depune amendamente și, în conformitate cu articolul 887 din Regulamentul de procedură, 

Parlamentul decide cu majoritatea voturilor exprimate.  
 

                                                 
4 Fostul articol 82 din Regulamentul de procedură. 
5 Fostul articol 99 din Regulamentul de procedură. 
6 Fostul articol 99 din Regulamentul de procedură. 
7 Fostul articol 82 din Regulamentul de procedură. 



 

 

Comisia AFCO a efectuat o activitate de pregătire exhaustivă, colectând dovezi, consiliere și 

cunoștințe de specialitate din diferite sectoare publice sau private și de la părțile interesate, 
de pe continent sau din Regatul Unit. AFCO, asemenea altor comisii parlamentare, a 

organizat dezbateri și audieri despre implicațiile retragerii Regatului Unit din Uniune asupra 
domeniilor de politică din sfera sa de competență, în conformitate cu orientările oferite de 

Conferința președinților. 
 

Începând cu 3 septembrie 2015, Comisia AFCO a discutat despre Brexit la peste 40 de 
reuniuni ale comisiilor, inclusiv dezbateri cu negociatorul-șef al UE, coordonatorul BSG și alte 

părți interesate instituționale. Au avut loc audieri, ateliere și prezentări de studii sau 
documente de informare cu privire la diverse subiecte, de la renegocierea relațiilor 

constituționale ale Regatului Unit cu Uniunea Europeană și acordul la care a ajuns Consiliul 
European din 18-19 februarie 2016, la relațiile constituționale viitoare ale Regatului Unit cu 

Uniunea Europeană, drepturile cetățenilor și implicațiile Brexitului pentru frontiera cu 
Irlanda. 
 
De asemenea, Comisia AFCO a participat sau a fost direct implicată  în audierile altor comisii 
cu privire la aspecte legate de retragere sau de viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit. Pe 
lângă aceste evenimente speciale, aspectele legate de retragere și, în special, stadiul actual 
al procesului au fost dezbătute în principiu la fiecare reuniune a comisiei, în urma notificării 

intenției de retragere.  
 

Comisia AFCO a creat un grup de lucru intern în septembrie 2016, cu scopul de a pregăti și a 
coordona activitățile sale legate de procedura de retragere a Regatului Unit din Uniune după 

notificarea depusă conform articolului 50 din TUE.  
 

În cele din urmă, președinta Comisiei AFCO și membră a BSG, Danuta Hübner, s -a implicat 
activ în eforturile intense de a colecta date și informații, organizând aproximativ 500 de 

întâlniri bilaterale cu actori din sectorul public și privat cu privire la as pecte legate de 
retragere și la impactul acesteia asupra UE și a Regatului Unit, precum și participând la un 

număr semnificativ de evenimente externe legate de Brexit. În calitate de membră BSG, a 
luat parte la cele aproximativ 70 de reuniuni ale grupului și a raportat în mod constant 
membrilor comisiei AFCO rezultatele tuturor reuniunilor BSG și ale reuniunilor bilaterale, în 
cursul reuniunilor Comisiei AFCO.  
 
Toate activitățile Comisiei AFCO au generat o cantitate însemnată de informații consistente 
și relevante despre retragere și perioada ulterioară acesteia, în special despre funcționarea 
Uniunii Europene și impactul retragerii asupra cetățenilor, a întreprinderilor, a instituțiilor și 
a comunităților.  

 
Identificând într-un stadiu timpuriu principalele aspecte constituționale și instituționale care 

decurg din retragerea Regatului Unit, Comisia AFCO a elaborat un document care conținea o 
serie de întrebări preliminare și de propuneri referitoare la aceste aspecte. Printre cele mai 

relevante aspecte identificate în domeniul de competență al AFCO a fost revizuirea Deciziei 
Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European8. 

                                                 
8 Parlamentul deține inițiativa cu privire la această chestiune și trebuie să își dea aprobarea cu privire la decizia 

Consiliului European, care decide în unanimitate [articolul 14 alineatul (2) din TUE]. Conferința președinților a 



 

 

 

Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componenței 
Parlamentului European (pe care Parlamentul a aprobat-o) repartizează Regatului Unit 73 de 

locuri în Parlamentul European.  
 

În conformitate cu articolul 4 din respectiva decizie, care s -a aplicat doar perioadei 2014-
2019, Parlamentul trebuia să prezinte, până la sfârșitul anului  2016, o propunere de definire 

a „... unui sistem care să permită în viitor, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul 
European, o distribuire echitabilă, durabilă și transparentă a locurilor între statele 

membre...”. 
 

Retragerea Regatului Unit a avut un impact direct asupra distribuirii locurilor și a 
componenței Parlamentului. În rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența 

Parlamentului European, Parlamentul a propus, prin urmare, o nouă distribuire a locurilor în 
Parlament, care să se aplice începând cu alegerile europene din 2019, iar Decizia 
2013/312/UE a Consiliului European a fost efectiv revizuită și înlocuită de Decizia (UE) 
2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului 
European. Această decizie conține dispoziții specifice care să se aplice „în cazul în care 
Regatul Unit este încă stat membru al Uniunii la începutul legislaturii 2019-2024” sau dacă 
retragerea ar deveni efectivă din punct de vedere juridic înainte de începerea acestei 

legislaturi. 
 

3. Procedura de retragere suspendată 
 

Evoluțiile din Regatul Unit cu privire la retragere au dus la întreruperea efectivă a procedurii. 
Într-adevăr, după încheierea negocierilor în noiembrie 2018 și în ciuda tuturor eforturilor 

depuse, precum și a asigurărilor și garanțiilor oferite de UE și de guvernul Regatului Unit în 
ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de retragere și a negocierilor privind o 

viitoare relație, Camera Comunelor a respins proiectul de acord de retragere în trei runde de 
vot consecutive „semnificative”. Prima dintre acestea a avut loc la 15 ianuarie 2019 (432 de 

voturi împotrivă; 202 voturi pentru), a doua la 12 martie 2019 (391 de voturi împotrivă; 242 
de voturi pentru), iar cea de-a treia, la 29 martie 2019 (344 de voturi împotrivă; 286 de 
voturi pentru). 
 
În aceste condiții, la 21 martie 2019, Consiliul European (articolul 50) a autorizat cererea 
Primului Ministru al Regatului Unit de a primi o prelungire în temeiul articolului 50 alineatul 
(3) din TUE. Brexitul a fost ulterior amânat până la 22 mai 2019, cu condiția ca Camera 
Comunelor să aprobe acordul de retragere până la 29 martie sau, în lipsa acordului, până la 
12 aprilie 2019. În urma eșecului din 29 martie 2019, Regatul Unit a prezentat, la 5 aprilie 

2019, o a doua cerere de prelungire, care a fost aprobată de Consiliul European la 10 aprilie 
2019. A doua prelungire urmează să fie valabilă atât timp cât este necesar pentru a permite 

ratificarea Acordului de retragere, dar nu va depăși data de 31 octombrie 2019, cu condiția 

                                                                                                                                                         
amânat decizia sa privind autorizarea de a elabora raportul legislativ INI solicitat de Comisia AFCO până la 

declanșarea articolului 50 de către Regatul Unit, dar a permis comisiei să înceapă activitatea pregătitoare 

necesară. Președintele Parlamentului European l-a informat pe Președintele Consiliului European cu privire la 

acest lucru, prin scrisoarea din 14 decembrie 2016.  



 

 

ca, cum ratificarea nu s-a produs până la 22 mai 2019, Regatul Unit să fi participat la 

alegerile europene din 23-26 mai 2019. 
 

Din acest motiv și cu toate că proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană 

și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a fost transmis Parlamentului și anunțat în 
plen la 31 ianuarie 2019, procedura de aprobare nu a fost încheiată, întrucât nu s -a obținut 

aprobarea acordului de retragere în parlamentul Regatului Unit. 
 

 
 

 

 
7. Relații interinstituționale 

 
 
 
 
 

 

 

7.1. O mai bună legiferare  
 
- Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare  
 

 Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 
 Procedura: Acordul interinstituțional (2016/2005 (ACI))  

 
- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună 
legiferare 
 

 Raportori: Richard Corbett (AFCO, S & D, UK) și Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ)  

 
 Procedura: Raport din proprie inițiativă, procedura reuniunilor comune ale comisiilor 

cu JURI (2016/2018(INI))  
 

Elementele esențiale  
 

La 19 mai 2015, Comisia a propus, în cadrul pachetului privind o mai bună legiferare, un 
nou Acord interinstituțional (AII) privind o mai bună legiferare. După mai multe runde de 

negocieri între Comisie, Parlament și Consiliu, s -a ajuns la un acord la 8 decembrie 2015. 
Conferința președinților din cadrul Parlamentului a aprobat acest acord la 16 decembrie 
2015. În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia 
AFCO a examinat acordul și a recomandat plenului adoptarea AII. La 9 martie 2016, 
Parlamentul a decis să îl adopte.  
 



 

 

Parlamentul a salutat acordul și a considerat că acesta reprezintă o bază bună pentru 
stabilirea și dezvoltarea unei noi relații, mai deschise și mai transparente, între cele trei 
instituții, cu scopul de a oferi o mai bună legiferare în interesul cetățenilor Uniunii. Decizia 
Parlamentului a identificat, de asemenea, o serie de aspecte care necesită acțiuni 
subsecvente la nivel tehnic și/sau politic.  
 
Aceste aspecte au făcut obiectul unei analize suplimentare într-un raport comun din proprie 

inițiativă JURI-AFCO privind interpretarea și punerea în aplicare a noului AII. În vederea 
elaborării acestui aport, Comisiile JURI și AFCO au înființat un grup de lucru care să 

examineze mai în detaliu punerea în aplicare a noului AII. Pe baza activității desfășurate de 
acest grup de lucru, cele două comisii au elaborat raportul privind aplicarea și 

interpretarea AII, care a fost adoptat de Parlament în ședința plenară din 30 mai 2018.  
 
Raportul a examinat aplicarea dispozițiilor privind programarea, instrumentele pentru o 
mai bună legiferare, instrumentele legislative, actele delegate și actele de punere în 
aplicare, transparența și coordonarea procesului legislativ, implementarea și aplicarea 
legislației Uniunii, simplificarea, punerea în aplicare și monitorizarea AII. În general, 
raportul a salutat progresele realizate (de exemplu, adoptarea unor declarații comune 
privind programarea anuală interinstituțională, instituirea unui registru comun pentru 
actele delegate, accesul la reuniunile experților Comisiei în vederea pregătirii actelor 

delegate) și experiența dobândită în primul an și jumătate de aplicare a noului AII. 
Parlamentul a încurajat instituțiile să depună mai multe eforturi pentru a aplica integral 

acordul, în special în ceea ce privește negocierile interinstituționale referitoare la criteriile 
neobligatorii pentru aplicarea articolelor 290 și 291 din TFUE (acte delegate și de punere 

în aplicare), alinierea tuturor actelor de bază care încă se mai referă la procedura de 
reglementare cu control (PRC), negocierile interinstituționale asupra modalităților 
practice de cooperare și schimb de informații privind negocierea și încheierea 
acordurilor internaționale, precum și crearea unei baze de date comune speciale pentru 
stadiul în care se află dosarele legislative. 
 
Comisia a adoptat, de asemenea, un aviz privind propunerea Comisiei de modificare a 

normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie  [raportor: Pascal 
Durand (Verts, FR)] în care a solicitat o mai mare transparență în ceea ce privește voturile 
statelor membre în comitetul permanent și în comitetul de apel, dar nu a acceptat o 

propunere a Comisiei de a nu lua în considerare voturile statelor membre care se abțin 
de la vot în comitetul de apel.  

 

7.2. Ancheta strategică a Ombudsmanului privind transparența dezbaterilor 
legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului 
 

 Raportori: Jo Leinen (S&D, DE) și Yana Toom (PPE, EE) 

 
 Procedura: Raport din proprie inițiativă, procedura reuniunilor comune ale comisiilor 

cu PETI (2018/2096(INI)) 
 



 

 

Elementele esențiale  
 
În martie 2017, Ombudsmanul European a deschis o anchetă strategică privind 

transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului, în care a constatat că practicile actuale ale Consiliului constituie o 
administrare defectuoasă, iar la 9 februarie 2018 a formulat trei recomandări specifice și 
mai multe sugestii adresate Consiliului cu privire la modalitățile de îmbunătățire a 
transparenței proceselor sale legislative. Consiliul nu a răspuns în termenul legal de trei 
luni prevăzut în mod legal. La 16 mai 2018, Ombudsmanul a trimis un raport special 
Parlamentului European pentru a-i solicita sprijinul în această chestiune. 
 
Conferința președinților a autorizat cererea AFCO și PETI de a elabora un raport din 
proprie inițiativă privind Raportul special al Ombudsmanului European în cadrul anchetei 
strategice asupra transparenței procesului legislativ în cadrul Consiliului.  
 
În raportul său, AFCO a împărtășit opinia Ombudsmanului potrivit căreia cetățenii ar 
trebui să poată să înțeleagă, să urmărească în detaliu și să participe la progresul 

legislației și a solicitat un nivel ridicat de transparență a procesului legislativ. Ea a deplâns, 
de asemenea, caracterul netransparent al reuniunilor grupurilor de pregătire ale 

Consiliului, precum și practica incorectă a Consiliului de a nu publica în mod proactiv 
majoritatea documentelor referitoare la dosarele legislative. De asemenea, AFCO a 
considerat că practica Consiliului de a clasifica în mod sistematic documentele distribuite 
în cadrul grupurilor sale pregătitoare referitoare la dosarele legislative cu marcajul 
„LIMITE” reprezintă o încălcare a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE). Această lipsire de informații împiedică parlamentele naționale să își exercite 
controlul asupra acțiunilor guvernelor naționale în cadrul Consiliului  și este 
incompatibilă cu principiile democratice. Comisia AFCO a considerat, de asemenea, că 
desfășurarea votului în public este o caracteristică fundamentală a procesului decizional 
democratic. Ea a îndemnat Consiliul să utilizeze posibilitatea votului cu majoritate 
calificată și să se abțină, atunci când este posibil, de la practica luării deciziilor prin 
consens fără un vot formal în public. În ultimul rând, AFCO a sprijinit pe deplin și 
recomandările Ombudsmanului adresate Consiliului. 

 
Sugestiile AFCO au fost adoptate cu o largă majoritate la votul în plen la 17 ianuarie 2019.  

 

7.3. Procedurile și practicile referitoare la audierile comisarilor - concluziile 
care se impun în urma experienței din 2014 
 

 Raportor: Richard Corbett (S&D, UK) 
 

 Procedura: Raport din proprie inițiativă (2015/2040 (INI)) 
 

Elementele esențiale  
 

La fel ca după alegerile anterioare, Parlamentul a evaluat procedurile și metodele 
utilizate pentru audierile comisarilor individuali, analizând normele și modalitățile 



 

 

tehnice, chestionarele, structura audierilor, rezultatele celor 27 de audieri inițiale și cele 2 
ulterioare, rezultatul votului Parlamentului și interesul mass -mediei. În rezoluția sa 
adoptată la 8 septembrie 2015, Parlamentul a sugerat stabilirea unui termen-limită până 
la care toate statele membre trebuie să își prezinte candidații și, de asemenea, ca fiecare 
stat membru să propună cel puțin doi candidați — bărbat și femeie, într-o poziție de 
egalitate — pentru a fi avuți în vedere de președintele ales al Comisiei. Parlamentul a 
subliniat, de asemenea, importanța unei analize serioase a declarațiilor de interese 
financiare, inclusiv a intereselor familiale, și a făcut unele sugestii pentru a îmbunătăți 
desfășurarea audierilor, întrebările cu solicitare de răspuns scris, monitorizarea 

răspunsurilor, orientările pentru reuniunile de evaluare ale coordonatorilor după audieri 
și privind punerea la dispoziție a informațiilor în cadrul audierilor. Adoptarea acestui 

raport a condus la modificări ulterioare ale Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European. 

  

7.4.  Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană 
 

 Raportor: Esteban González Pons (PPE, ES) 
 

 Procedura: Acord interinstituțional în temeiul articolului 1489 din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European (2017/2233 (ACI)) 

 
Elementele esențiale  
 

Comisia Europeană a prezentat, printr-o scrisoare adresată de Președintele său 

Președintelui Parlamentului European la 23 noiembrie 2016, un proiect de modificare a 
acordului-cadru privind relațiile dintre cele două instituții, pentru a da curs anunțului 

făcut în prezentarea programului său de lucru pentru 2017. Scopul proiectului era să 
clarifice condițiile în care comisarii în funcție puteau candida alegerile europene, inclusiv 

în poziția de cap de listă („Spitzenkandidaten”) pentru partidele politice europene. 
 

La încheierea negocierilor cu Conferința președinților, Comisia a confirmat, printr-o 
scrisoare adresată de Președintele său Președintelui Parlamentului European la 2 

octombrie 2017, că a aprobat modificările convenite de comun acord. 

 
La 21 noiembrie 2017, Comisia AFCO l-a numit pe Esteban González Pons (PPE, ES) 

raportor pentru modificarea acordului interinstituțional, iar la 23 ianuarie 2018 a adoptat 
un raport referitor la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisia Europeană (2017/2233 (ACI)), cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă și nicio 
abținere. 

 
În final, la 7 februarie 2018, Parlamentul a adoptat în plen decizia sa referitoare la 

revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană (2017/2233(ACI)), cu 457 de voturi pentru, 200 împotrivă și 20 abțineri. 

                                                 
9 Fostul articolul 140 din Regulamentul de procedură. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 
Pe lângă aprobarea modificării acordului-cadru negociat între reprezentanții celor două 
instituții, această decizie a reprezentat o ocazie de a reafirma cu fermitate faptul că 
Parlamentul European susține sistemul candidaților cap de listă și exigența ca rezultatele 
alegerilor europene din 2019 să fie respectate de Consiliul European atunci când propune 
Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al viitoarei Comisii 
Europene, care își va prelua mandatul la 1 noiembrie 2019.  
 

 



 

 

 

 
 
 

 
8. Procedura electorală 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. Reforma Actului privind alegerea deputaților Uniunii Europene prin vot 
universal direct 
 

 Raportori: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) și Jo Leinen (S&D, DE) 
 

 Procedura: Procedura legislativă specială prevăzută la articolul 223 alineatul (1) din 

TFUE, prin care Parlamentul elaborează o propunere și o înaintează Consiliului. 
Consiliul își adoptă decizia în unanimitate, după obținerea aprobării Parlamentului. 
Pentru a-și da aprobarea, Parlamentul are nevoie de majoritatea membrilor care îl 
compun (o majoritate absolută de 376 de voturi pentru). Ulterior, statele membre 
trebuie să adopte dispozițiile electorale în conformitate cu prevederile lor 
constituționale respective (2015/2035 (INL)). 

 

Elementele esențiale  

 
În ciuda faptului că Tratatul de la Roma din 1957 prevedea deja posibilitatea de a stabili o 
procedură electorală uniformă bazată pe sufragiu universal direct, alegerile pentru 
Parlamentul European sunt încă foarte dominate de normele electorale naționale.  Prin 
urmare, Comisia AFCO s-a arătat hotărâtă să analizeze modalitățile de reformare a 
metodelor învechite depășite și diferite de organizare a alegerilor europene. 

 
Proiectul de raport privind reforma legislației electorale a UE a fost votat în Comisia AFCO 

la 28 septembrie 2015 și a fost adoptat în plen la 11 noiembrie 2015. Printre cele mai 
importante amendamente aduse Actului din 1976, cuprinse în rezoluția Parlamentului, se 

numără crearea unei circumscripții comune, în care în fruntea listelor să se a fle 
candidatul fiecărei familii politice la funcția de președinte al Comisiei (punct care nu a 

făcut parte din propunerea inițială a AFCO, dar care a fost adăugată la nivelul plenului), 
introducerea unui prag obligatoriu, măsuri de creștere a vizibilității  partidelor politice 

europene, termene-limită comune pentru stabilirea listelor la nivel național și pentru 
finalizarea listelor electorale, introducerea votului electronic, a votului prin internet și a 

votului prin corespondență, măsuri de asigurare a egalității de gen, dreptul de vot al 
cetățenilor care locuiesc în afara UE, aceiași oră de închidere a urnelor și alte câteva 
măsuri care ar consolida rolul Parlamentului la stabilirea perioadei electorale.  

 



 

 

Consiliul a ajuns la un acord în cadrul reuniunii COREPER din 7 iunie 2018, iar 
Parlamentului i s-a solicitat în mod oficial să își dea aprobarea la 18 iunie 2018. La 2 iulie 
2018, Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului 
privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la 
Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976, cu 397 de voturi 
pentru, 207 împotrivă și 62 abțineri. 
 
Decizia (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului a fost adoptată la 13 iulie 2018.  
 

Conținutul reformei din 2018 a fost următorul: 
 

• articolul 1 se referă la deputații în Parlamentul European ca reprezentanți  ai 
cetățenilor UE;  

• articolul 3 - pragul minim cu un interval între 2 și 5 % aplicabil circumscripțiilor cu mai 
mult de 35 de locuri;  

• articolul 3a - un termen neobligatoriu de finalizare a listelor cu candidați , numai în cazul în 
care legislația națională prevede deja un astfel de termen-limită, redus de la 12 săptămâni la 3 
săptămâni; 
• articolul 3b - dispoziții privind vizibilitatea partidelor politice europene;  

• articolul 4a - posibilitatea introducerii votului anticipat, a votului prin corespondență, 
a votului electronic și a votului prin internet;  

• articolul 9 - noi dispoziții care prevăd obligația statelor membre de a aplica sancțiuni 
eficiente, proporționale și disuasive în cazul votului dublu ; 

• articolul 9a - în conformitate cu procedurile lor electorale naționale, statele membre 
pot lua măsurile necesare pentru a permite cetățenilor lor cu reședința în țări terțe să 
voteze la alegerile pentru Parlamentul European; 
• articolul 9b - obligația statelor membre de a desemna o autoritate de contact pentru 

schimbul de date privind alegătorii și candidații și de a stabili un termen pentru începerea 
acestui schimb de date. 

 

8.2. Stabilirea perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în 
Parlamentul European prin vot universal direct 
 

 Raportoare: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 

 Procedura: Procedură specială în temeiul articolul 11 alineatul (2) din Actul privind 

alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, prin care 
Consiliul solicită avizul Parlamentului în cazul în care propune o modificare a datelor 

obișnuite de desfășurare a alegerilor (2018/0805 (CNS)). 
 

Elementele esențiale  
 

Prezentul raport a fost redactat ca răspuns la o solicitare de consultare din partea 
Consiliului cu privire la un proiect de decizie vizând modificarea perioadei în care ar fi 
trebuit să se desfășoare alegerile europene. În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 
din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal 



 

 

direct („actul electoral”), această perioadă ar fi trebuie să înceapă joi, 6 iunie și să se 
încheie duminică, 9 iunie 2019, prin analogie cu datele la care s -au desfășurat primele 
alegeri prin vot universal direct (de joi, 9 iunie, până duminică, 12 iunie 1979).  
 
Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Actul electoral, dacă se 
dovedește imposibilă organizarea alegerilor în perioada respectivă, Consiliul, hotărând în 
unanimitate, după consultarea Parlamentului European, stabilește, cu cel puțin un an 
înainte de încheierea mandatului de cinci ani, o altă perioadă electorală care se poate 
situa cel mai devreme cu două luni înainte sau cel mai târziu la o lună după perioada 

aplicabilă în mod normal. 
 

În Consiliu s-a ajuns la un acord între statele membre că desfășurarea următoarelor 
alegeri pentru Parlamentul European la datele aplicabile în mod normal ar fi imposibilă și 

s-a propus, în așteptarea consultării Parlamentului European, organizarea alegerilor în 
perioada 23-26 mai 2019. Aceeași perioadă a fost sugerată și de Conferința președinților 

Parlamentului, la reuniunea din 11 ianuarie 2018. 
 



 

 

 

 
 
 

9. Partidele politice și fundațiile 
politice la nivel european 

 

 
 
 
 

 

 

 Raportori: Mercedes Bresso (S&D, IT) și Rainer Wieland (PPE, DE) 
 

 Procedura: Procedura legislativă ordinară în temeiul articolului 224 din TFUE  
 

Elementele esențiale  
 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor 
politice europene și a fundațiilor politice europene  a făcut obiectul a două revizuiri în 

cursul legislaturii 2014-2019. Regulamentul se încadrează la procedura legislativă 
ordinară, în conformitate cu articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 
 

Prima revizuire își are originea într-o scrisoare comună adresată la 28 aprilie 2016 
Comisiei Europene (în temeiul dreptului de inițiativă legislativă al PE) de către președinții 

a trei partide politice europene, Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni  
și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, urmată, la 15 iunie 2017, de Rezoluția 

privind finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice la nivel european,  adoptată de 
Parlamentul European, care a solicitat insistent Comisiei să propună o revizuire, în special 
în ceea ce privește nivelul de cofinanțare (resurse proprii) și posibilitatea ca deputații în 

Parlamentul European să fie membri ai mai multor partide. 
 

Comisia a dat curs acestor cereri și a prezentat o propunere legislativă în acest sens la 13 
septembrie 2017. 

 
La 28 septembrie 2017, AFCO a desemnat doi coraportori: Mercedes Bresso (S&D, IT) și 

Rainer Wieland (PPE, DE), al căror Raport privind Propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 
statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene  a fost 

adoptat de AFCO la 21 noiembrie 2017, cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. 
 

Plenul a aprobat apoi un mandat de negociere pe baza acestui raport, în perioada de 
sesiune 29-30 noiembrie 2017. 
 

A fost suficient un singur trilog, care a avut loc la 27 februarie 2018, pentru a ajunge la un 



 

 

acord cu Consiliul, pe care AFCO l-a aprobat ulterior la 21 martie 2018 cu 22 de voturi 
pentru, 1 împotrivă și o abținere, iar plenul l-a validat la 17 aprilie 2018, cu 589 de voturi 
pentru, 89 împotrivă și 36 de abțineri. 
 
Amendamentele la regulamentul de bază adoptate cu această ocazie, reluate în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 
mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și 
finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și aprobate de 
Consiliu în aceiași termeni, au fost publicate și au intrat în vigoare la 4 mai 2018.  

 
În special, acestea au introdus norme mai stricte pentru accesul partidelor și fundațiilor la 

finanțarea publică europeană și pentru recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător; 
numai partidele politice naționale (nu și persoanele fizice) pot de acum să formeze un 

partid politic european, dacă doresc să fie eligibile pentru finanțare. Partidele pot fi 
radiate din registrul creat de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile 

politice europene dacă comunică autorității informații incorecte sau care induc în eroare. 
În plus, la cererea expresă a Parlamentului European, a fost introdusă posibilitatea ca un 

grup de cetățeni să solicite Parlamentului European să sesizeze autoritatea pentru a 
verifica respectarea de către partide și fundații a valorilor fundamentale ale Uniunii.  

 
A doua revizuire a fost anunțată de președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, în 
discursul său privind starea Uniunii, iar propunerea Comisiei a fost prezentată în aceeași 

zi. 
 

Aceasta făcea parte din pachetul de măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene 
libere și corecte. 

 
La 24 septembrie 2018, AFCO i-a confirmat pe Mercedes Bresso (S & D, IT) și Rainer 

Wieland (PPE, DE) ca coraportori, iar la 6 decembrie 2018 a adoptat un raport referitor la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare 
a încălcărilor normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul 

alegerilor pentru Parlamentul European, prin unanimitatea celor 21 de votanți. 
  

Plenul a aprobat apoi un mandat de negociere pe baza acestui raport, în perioada de 
sesiune 10-13 decembrie 2018. 
 
S-a ajuns la un acord cu Consiliul în cadrul unicului trilog care a avut loc, la 16 ianuarie 
2019, acord pe care AFCO l-a aprobat la 29 ianuarie 2019, din nou prin votul unanim al 

celor 20 de membri prezenți și care a fost validat în plen la 12 martie 2019, cu 586 de 
voturi pentru, 55 împotrivă și 24 abțineri. 

 
Amendamentele la regulamentul de bază adoptate cu această ocazie, reluate în 

Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 
martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce 

privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor 
cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European și aprobate de 



 

 

Consiliu în aceiași termeni, au fost publicate și au intrat în vigoare la 27 martie 2019.  
 
Scopul lor era prevenirea și sancționarea (inclusiv financiară), pe baza deciziilor 
autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor, în principal, orice încercare 
de a influența în mod deliberat rezultatul alegerilor europene profitând de o încălcare a 
normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal de către o persoană 
fizică sau juridică. De asemenea, regulamentul a extins competențele administrative ale 
directorului Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.  
 

Audierea reprezentanților Alianței pentru Pace și Libertate 
 

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, abrogat de Regulamentul 1141/2014, prevedea (la 
articolul 5) că Parlamentul European trebuia să verifice regulat respectarea valorilor 

fundamentale ale Uniunii de către partidele politice europene. 
 

Parlamentul a stabilit modalitățile de verificare la articolul 225 din Regulamentul său de 
procedură. 

 
La articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1141/2014 exista însă o dispoziție tranzitorie, 

conform căreia regulamentul abrogat continua să se aplice „actelor și angajamentelor 
legate de finanțarea (...) pentru exercițiile financiare 2014, 2015, 2016 și 2017”. 
 

La 26 mai 2016, AFCO a primit o solicitare din partea Președintelui Parlamentului 
European - lansată la inițiativa grupurilor PPE, S&D, ALDE și GUE/NGL și susținută de 

numărul necesar de deputați (cel puțin un sfert dintre membrii Parlamentului care 
reprezentau cel puțin trei grupuri politice) - pentru a aplica procedura de verificare în 

cazul partidului politic european „Alianța pentru Pace și Libertate”. 
 

Înainte de a da curs acestei solicitări, a fost cerut avizul Serviciului juridic al Parlamentului, 
pentru a se stabili dacă condițiile prevăzute pentru extinderea aplicării provizorii a 

Regulamentului nr. 2004/2003 erau îndeplinite. 
 

Concluziile Serviciului Juridic au fost pozitive, drept pentru care AFCO a transmis, prin 
Președintele Parlamentului, o cerere de aviz Comitetului de personalități independente 

creat prin Regulamentul nr. 2004/2003. 
 
Deși acest ultim aviz nu fusese emis încă, Comisia AFCO i-a audiat , la 9 februarie 2017, pe 
reprezentanții partidului politic respectiv. 
 

Întrucât avizul comitetului de personalități independente era o condiție necesară, care 
trebuie îndeplinită înainte de adoptarea unei recomandări pentru plen, AFCO a amânat 

procedura până la primirea avizului Comitetului. 
Întrucât Regulamentul nr. 1141/2014 a devenit pe deplin aplicabil în toate elementele 

sale la 1 ianuarie 2018, moment la care Comitetul de personalități independente nu 
adoptase încă niciun aviz (pentru că nu s-a reunit niciodată în acest interval), procedura a 

devenit caducă. 
 

 



 

 

 
 
 

 

10. Regulamentul de procedură 
 
 

 
 
 

 

 

10.1. Revizuirea generală 
 
Când și-a stabilit programul de lucru, după constituirea sa la începutul legislaturii din 
toamna anului 2014, Comisia AFCO a decis să efectueze o revizuire aprofundată a 
Regulamentului de procedură al Parlamentului, pentru a identifica eventualele erori, 
inconsecvențe și lacune, precum și dispozițiile devenite caduce sau care trebuie adaptate în 
urma experienței din anii anteriori. 
 
Pentru aceasta, AFCO a înființat un grup de lucru format din reprezentanți ai tuturor 
grupurilor politice și un observator din partea deputaților neafiliați. Grupul l -a desemnat 
președinte pe Rainer Wieland (PPE, DE) - vicepreședinte al Parlamentului - și raportor pe 
Richard Corbett (S & D, Regatul Unit), autorul mai multor rapoarte importante privind 
modificarea Regulamentului de procedură în legislaturile anterioare.  
 

Grupul de lucru a organizat 33 reuniuni succesive, la Strasbourg și la Bruxelles, între 13 
ianuarie 2015 și 9 iunie 2016. A fost asistat de un grup de proiect care reunea toate 

serviciile Secretariatului Parlamentului direct implicate de modificările propuse, 
reprezentanți ai cabinetelor Secretarului General și ai Președintelui Parlamentului și, 

precum și reprezentanți de la nivelul coordonării grupurilor politice. 
 

Rezultatele activității grupului de lucru au fost apoi utilizate ca bază pentru elaborarea 
raportului Comisiei AFCO, care l-a desemnat oficial pe Richard Corbett ca raportor la 12 
iulie 2016. 
 
Munca realizată a depășit, în cele din urmă, mandatul inițial prezentat mai sus. Modificările 
propuse au afectat toate titlurile regulamentului, cu excepția titlurilor VI (Relațiile cu 
parlamentele naționale), XI (Secretariatul Parlamentului) și XIV (Dispoziții diverse), iar din 
cele cinci anexe supuse aceleiași proceduri de adoptare ca și modificările regulamentului, 
numai anexele III (Orientări și principii generale pentru alegerea subiectelor care urmează a 
fi înscrise pe ordinea de zi a dezbaterilor privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a 
democrației și a statului de drept prevăzute la articolul 135) și IV (Procedura care se aplică 

pentru examinarea și adoptarea deciziilor privind acordarea descărcării de gestiune) nu au 
fost modificate. Acesta a fost, prin urmare, cea mai importantă revizuire a Regulamentului 

de procedură de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European din 1979.  
 



 

 

La 8 noiembrie 2016, AFCO a adoptat raportul lui Richard Corbett privind revizuirea 

generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European, cu 19 de voturi 
pentru, 5 voturi împotrivă și nicio abținere. 

 
Votul în plen a avut loc la 13 decembrie 2016 (decizia a fost adoptată cu 548 de voturi 

pentru, 145 împotrivă și 13 abțineri), iar modificările aduse au intrat în vigoare la 
deschiderea următoarei perioade de sesiune, la 16 ianuarie 2017, cu excepția unor dispoziții 

legate de articolele 196-200 (privind constituirea comisiilor parlamentare), 204 (birourile 
comisiilor) și 212 (privind delegațiile interparlamentare), preconizate  să se aplice doar 

începând cu prima perioadă de sesiune de după alegerile din 2019, adică de la 2 iulie 2019.  
 

Printre modificările majore rezultate din această revizuire se numără o mai mare 
transparență și un control crescut asupra modalităților de negociere interinstituțională în 

cadrul procedurii legislative, transpunerea angajamentelor din acordul interinstituțional „O 
mai bună legiferare”, consolidarea codului de conduită al deputaților și a obligațiilor lor în 
materie de interese financiare, precum și sancțiunile aplicabile în caz de încălcare, 
raționalizarea pragurilor procedurale și limitarea numărului de cereri de vot prin apel 
nominal, modificarea modului de alcătuire a comisiilor parlamentare și introducerea unor 
dezbateri de actualitate, la latitudinea fiecărui grup politic, precum și a interpelărilor minore 
și majore adresate reprezentanților celorlalte instituții. 

 
În fine, anexele la regulament au fost, în cea mai mare parte, grupate într-un Compendiu de 

acte juridice principale referitoare la regulamentul de procedură, separat de Regulamentul 
de procedură, și au fost păstrate ca atare doar anexele provenite direct de la Parlament sau 

de la organismele sale.  
 

Decizia prevedea o examinare ulterioară pentru a revizui procedurile bugetare interne, 
precum și pentru a evalua aplicarea noilor dispoziții privind definirea pragurilor și a 

articolelor care le reglementează aplicarea. 
 

10.2. Revizuirea complementară a revizuirii generale 
 
Un nou ciclu de lucrări, în prelungirea celor anterioare, a fost lansat cu ceva mai mult de un 

an mai târziu, inițial pentru a trata chestiunile nesoluționate în cadrul revizuirii generale.  
 

Cu toate acestea, s-a constatat că ar fi fost prematură angajarea unor discuții asupra celor 
două subiecte legate de dispozițiile bugetare interne și de definirea și aplicarea pragurilor. 

Prin urmare, aceste teme au fost lăsate pentru următoarea legislatură. 

 
În consecință, dezbaterea s-a concentrat, de fapt, asupra unor aspecte deja abordate 

anterior dar a căror realizare s-a dovedit problematică sau în cazul cărora un număr 
important de deputați ceruseră realizarea unor progrese mai substanțiale, în special în ceea 

ce privește transparența. 
 



 

 

În acest scop, grupul de lucru al comisiei care a pregătit revizuirea generală s -a reunit din 

nou, în aceeași componență, în perioada 5 octombrie 2017 - 14 iunie 2018, în șapte reuniuni 
succesive. 

 
La final, AFCO l-a numit încă o dată raportor pe Richard Corbett (S&D, Regatul Unit), la 20 

iunie 2018. 
 

După mai multe discuții în comisie și între raportorii alternativi, Raportul privind 
modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce priv ește: 

titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; 
titlul XII; titlul XIV și anexa II a fost adoptat de AFCO la 6 decembrie 2018, cu 21 de voturi 

pentru și nicio abținere. 
 

Plenul a luat apoi o decizie la 31 ianuarie 2019 (adoptată cu 496 de voturi pentru, 114 
împotrivă și 33 abțineri), iar modificările aprobate au intrat în vigoare la 11 februarie 2019, 
cu excepția anumitor dispoziții privind articolul 11 (Norme de conduită) și punctele 6 și 7 din 
Codul de conduită adecvată pentru deputații în Parlamentul European în exercițiul funcțiunii, 
precum și articolul 196 (Constituirea comisiilor permanente) și articolul 204 (Birourile 
comisiilor), care urmau să intre în vigoare abia de la începutul celei de-a noua legislaturi 
(iulie 2019). 

 
Această revizuire complementară a condus, printre altele, la o nouă consolidare a normelor 

de conduită pentru deputați, pentru a combate în special limbajul ofensator și 
comportamentele deplasate, inclusiv hărțuirea psihologică sau sexuală; la progrese 

semnificative în ceea ce privește transparența lucrărilor legislative (publicitatea reuniunilor 
cu reprezentanții grupurilor de interese), utilizarea certificatelor parlamentare și 

funcționarea intergrupurilor; la reformarea modalităților de organizare a chestiunile 
parlamentare (în special interpelările introduse la reforma anterioară); și la introducerea 

unor dispoziții referitoare la tratamentul inițiativelor europene și la condițiile de 
admisibilitate a cererilor cetățenilor de verificare a respectării valorilor fundamentale ale 

Uniunii de către partidele și fundațiile politice europene. 
  

10.3. Interpretarea Regulamentului de procedură 
 

De asemenea, la propunerea Comisiei AFCO, Parlamentul European a adoptat o serie de 

decizii de interpretare a Regulamentul său de procedură, cu privire la: 
 

- punctul 1 litera (a) din anexa XVI (devenită anexa VII10), privind examinarea declarațiilor de 

interese financiare ale comisarilor desemnați (decizia din 28 aprilie 2015); 
 

- articolul 13811 alineatul (3) privind întrebările cu solicitare de răspuns scris (decizia din 9 
septembrie 2015); 

 

                                                 
10 Fosta anexă VI, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 
11 Fostul articol 130, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 

 



 

 

- articolul 20112 privind suspendarea sau ridicarea unei ședințe (decizia din 9 septembrie 

2015); 
 

- articolul 6113 alineatul (2) privind adoptarea amendamentelor la o propunere a Comisiei 
(decizia din 15 septembrie 2016); 

 
- articolul 5 alineatul (5) și articolul 22114 privind accesul la informațiile confidențiale 

(decizia din 5 iulie 2017); 
 

- articolul 18215 alineatul 91) litera (b), privind neobținerea în comisie de către o propunere 
de act obligatoriu din punct de vedere juridic a majorității voturilor exprimate  (decizia din 13 

martie 2019); 
 

- articolul 15816 alineatul (2) privind redactarea sau modificarea titlului unei rezoluții depuse 
în încheierea dezbaterii (decizia din 17 aprilie 2019); 
 
- articolul 3317 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță privind declarația politică de 
înființare a unui grup politic (Decizia din 17 aprilie 2019). 

                                                 
12 Fostul articol 191, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 
13 Numerotarea a rămas neschimbată. 
14 Fostul articol 210a, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 
15 Fostul articol 171, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 
16 Fostul articol 149a, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 
17 Fostul articol 32, înainte de intrarea în vigoare, în iulie 2019. 



 

 

 

 
 
 

11. Relațiile cu parlamentele 
naționale 

 
 

 
 

 

 

11.1. Reuniunile comisiilor interparlamentare 
 
Comisiile Parlamentului European pot iniția direct dialoguri cu parlamentele naționale la 
nivel de comisie. Printre acestea se pot număra reuniuni ale membrilor parlamentelor 
naționale cu deputați din Parlamentul European din comisiile omoloage, pentru a discuta 

chestiuni de interes comun. 
 

În cursul celei de-a 8-a legislaturi, Comisia AFCO a organizat cinci reuniuni ale comisiilor 
interparlamentare, dedicate următoarelor subiecte: 

 

Data Programul și participanții 

19 noiembrie 
2015 

Viitoarea evoluție instituțională a Uniunii: dezvoltarea dialogului politic 
între PE și parlamentele naționale și consolidarea controlului 
parlamentar asupra executivului la nivel european 

Declarații introductive: 

• Marc Angel, președintele Comisiei pentru afaceri externe și europene, 

apărare, cooperare și imigrație al Camerei Deputaților din Luxemburg  

• Nicolas Schmit, ministrul luxemburghez al muncii, ocupării forței de 
muncă și economiei sociale și solidare, fost membru al Convenției 
Europene 

I:  Viitoarea evoluție instituțională a Uniunii: 

• Mercedes Bresso și Elmar Brok, coraportori AFCO pentru 

„Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând 
potențialul Tratatului de la Lisabona” (2014/2249(INI)) 

II: Consolidarea controlului parlamentar asupra guvernării în UE  

Audiere privind „Controlul parlamentar asupra executivului în UE” 

• Christine Neuhold, catedra de guvernanță democratică în UE, 
Departamentul de Științe Politice, Facultatea de Arte și Științe 



 

 

Data Programul și participanții 

Sociale, Universitatea din Maastricht 

• Olivier Rozenberg, profesor asociat în științe politice, Centre 

d’études européennes de Sciences Po, Paris  

• Philippe Poirier, șeful departamentului de studii de cercetare 
parlamentară în Camera Deputaților din Luxemburg, șeful colecției 
de studii parlamentare - Editions Larcier, profesor asociat de științe 
politice la Collège des Bernardins și la Universitatea Sorbona din 

Paris (Celsa) 

29 noiembrie 

2016 

Dreptul de anchetă al Parlamentului European 

Revizuirea legislației electorale a Uniunii Europene 
Viitoarea evoluție instituțională a Uniunii Europene 

Declarații introductive: 

• Peter Javorčík, reprezentantul permanent al Slovaciei pe lângă UE 

• Kristalina Georgieva, vicepreședintă a Comisiei Europene 

I:Dreptul de anchetă al Parlamentului European 

• Ramón Jáuregui Atondo,  raportor AFCO pentru „Propunere de 

regulament al Parlamentului European privind modalitățile 
detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului 
European și de abrogare a Deciziei Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 (95/167/CE, Euratom, 
ECSC)” (ex 2009/2212(INL)) 

II:Revizuirea legislației electorale a Uniunii Europene 

• Danuta Maria Hübner și Jo Leinen, coraportori AFCO pentru 

„Reforma legislației electorale a Uniunii Europene ” 

(2015/2035(INL)) 

III:Viitoarea evoluție instituțională a Uniunii Europene 

Audiere pe tema „Care sunt căile constituționale pentru dezvoltarea 

viitoare a Uniunii Europene?”’ 

• Mario Monti, președintele Grupului la nivel înalt privind resursele 

proprii, fost prim-ministru al Italiei și comisar european 

• António Vitorino, fost comisar european 

• Mercedes Bresso și Elmar Brok, coraportori AFCO pentru 
„Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând 
potențialul Tratatului de la Lisabona” (2014/2249(INI)) 

2 mai 2017 Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale  



 

 

Data Programul și participanții 

Declarații introductive: 

• Václav Hampl, președintele Comisiei pentru afaceri europene a 
Senatului Republicii Cehe 

• Vanino Chiti, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului 
Republicii Italiene 

• Enrico Forti, director al Comisiei Europene pentru relațiile cu celelalte 
instituții, inclusiv cu parlamentele naționale 

Prezentarea unui document pregătitor 
 de către Paulo Rangel, raportorul AFCO pentru „Aplicarea dispozițiilor 

tratatului privind parlamentele naționale” (2016/2149 (INI)) 

Audiere privind „Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele 
naționale: calea de urmat”  

• Carlo Casini: Cooperarea interparlamentară la nivelul UE 

 (fost președinte al Comisiei AFCO și fost raportor pentru 

parlamentele naționale)  

• Ludwik Dorn: Subsidiaritate și parlamentele naționale 

 (fost președinte al Seimului Poloniei) 

• Ingolf Pernice: Dialogul politic structurat și parlamentele naționale 

 (director de cercetare privind Constituționalismul global, Institutul 
Humboldt pentru Internet și Societate, Berlin) 

11 octombrie 

2017 

Viitorul Europei: perspective cu privire la propunerile Parlamentului 

European și Cartea albă a Comisiei 

Declarații introductive: 

• Matti Maasikas, președintele Consiliului Uniunii Europene, ministru 
adjunct al afacerilor europene al Republicii Estonia 

• Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil 

pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea 
financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital  

I:Aprofundarea uniunii economice și monetare, viitorul finanțelor UE și 
dimensiunea socială 

II: Viitorul apărării europene și valorificarea oportunităților legate de 

globalizare 

10 octombrie 

2018 
Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei 

Declarații introductive: 



 

 

Data Programul și participanții 

• Juliane Bogner-Strauß, Președinția austriacă a Consiliului, ministră 

federală în cadrul Cancelariei federale pentru femei, familii și tineret 

• Věra Jourová, comisară responsabilă pentru justiție, consumatori și 

egalitate de gen 

• Reinhold Lopatka, președintele Subcomisiei permanente pentru 
afaceri europene a Consiliului Național al Austriei  

• Christian Buchmann, președintele Comisiei pentru UE a Consiliului 

Național al Austriei 

Prezentări: 

• Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European 

• Barbara Duden, președinta Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, 
afaceri externe și instituționale (CIVEX) a Comitetului Regiunilor 

• Joaquín Almunia, fost vicepreședinte al Comisiei Europene 

• Ramón Jáuregui Atondo, raportor AFCO pentru „Stadiul dezbaterii 

privind viitorul Europei” (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, raportoare ECON pentru „Stadiul dezbaterii privind 
viitorul Europei” (2018/2094(INI)) (comisie asociată) 

 

 

 

 
 



 

 

11.2. Conferința organismelor parlamentare specializate în afacerile Uniunii  
(COSAC) 
 
În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 

președintele Comisiei AFCO coprezidează delegația Parlamentului European la Conferința 
organismelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii  (COSAC), împreună cu 
vicepreședintele Parlamentului European responsabil de dezvoltarea relațiilor cu parlamentele 

naționale. 
 
COSAC a fost oficializată prin titlul II, articolul 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la tratatele de instituire a Uniunii 
Europene. 

 
Conferința se reunește de patru ori pe an, de două ori la nivelul președinților de delegație și 

de două ori în sesiuni plenare, cu participarea a câte unei delegații de șase membri a fiecărei 
comisii pentru afaceri europene din fiecare cameră a parlamentelor naționale, precum și a 

unei delegații formate din patru deputați în Parlamentul European (pe lângă cei doi 
copreședinți), aleși în funcție de temele discutate la reuniunile respective.  

 
Reuniunile sunt organizate și prezidate pe o perioadă de șase luni în cadrul dimensiunii 

parlamentare a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în statul membru care deține 
președinția. 

 
În a opta legislatură a Parlamentului European, reuniunile au avut loc în Italia (2014-II), 
Letonia și Luxemburg (2015), Țările de Jos și Slovacia (2016), Malta și Estonia  (2017), Bulgaria 
și Austria (2018) și România (2019-I). 
 

În cursul ultimei legislaturi parlamentare, delegația PE a fost coprezidată de președinta 
Comisiei AFCO, Danuta Hübner (PPE, PL) și de prim-vicepreședinta PE, Mairead McGuinness 
(PPE, IE). 
 
După fiecare reuniune COSAC, președinta AFCO i-a informat pe membrii comisiei cu privire la 
desfășurarea și concluziile acesteia. 

 

Toate documentele legate de aceste reuniuni pot fi consultate la adresa: www.cosac.eu. 

 
 

 
 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 
 

 

12. Chestiuni pendinte 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1. Dreptul de anchetă  
 
Parlamentul European și în special Comisia AFCO au a încercat încă din 2012, cu puțin succes  
până în prezent, să ajungă la un acord cu Consiliul și Comisia în vederea alinierii la dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona și în special la articolul 226 din TFUE a cadrului juridic în care 
Parlamentul își desfășoară anchetele (a se vedea punctul 3.1). 
 
În Rezoluția sa din 18 aprilie 2019 referitoare la negocierile cu Consiliul și Comisia asupra 

propunerii legislative de regulament privind dreptul de anchetă al Parlamentului European, 
Parlamentul a sugerat ca lucrările pentru acest dosar să se desfășoare după cum urmează:  

- JURI ar trebui să examineze fezabilitatea pregătirii unei acțiuni la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene în legătură cu principiul cooperării loiale între instituții [articolul 13 
alineatul (2) din TUE]; 

- procesul legislativ care decurge din dreptul de inițiativă legislativă conferit Parlamentului 

prin tratate să includă, potrivit Acordului interinstituțional pentru o mai bună legiferare (AII), 
o cerință privind stabilirea unui calendar legislativ pentru inițiativele în cauză, similară 
procedurii legislative ordinare; 
 
- Consiliul și Comisia ar trebui să reia negocierile cu Parlamentul nou ales, recunoscând 
progresele realizate în ceea ce privește noua formulare a propunerii prezentată în 
documentul neoficial; 
 
- partidele politice ar trebui să se asigure că programele lor electorale exprimă angajamentul 
față de propunerea Parlamentului privind un regulament nou și actualizat privind dreptul său 
de anchetă, iar diferiții candidați cap de listă sunt invitați să ofere sprijin public și politic în 
această privință. 
 
Pentru a debloca situația, Parlamentul are nevoie de o nouă strategie pentru negocierile 
referitoare la acest dosar în viitoarea legislatură. O posibilitate ar putea fi să se înceapă cu un 
nou proiect de text, ținând seama de preocupările exprimate de Consiliu.  

 
 



 

 

12.2. Registrul de transparență 
 
Parlamentul European a solicitat introducerea unui Registru de transparență consolidat 
pentru a reglementa interacțiunea dintre reprezentanții grupurilor de interese și factorii de 
decizie ai UE. În ciuda numeroaselor sale solicitări pentru ca Registrul de transparență să 
devină obligatoriu prin intermediul unui act legislativ în locul unui acord interinstituțional (a 
se vedea rezoluțiile sale din 11 mai 2011, 15 aprilie 2014, 28 aprilie 2016 și 14 septembrie 
2017), nu a apărut încă o astfel de propunere. Parlamentul a susținut că, spre deosebire de 
un act juridic, un AII nu face decât să permită instituțiilor să își organizeze cooperarea (în 
temeiul articolul 295 din TFUE), dar nu le permite să impună obligații părților terțe, regim 
necesar pentru ca registrul să devină cu adevărat obligatoriu. S-a ajuns la concluzia că 
singurul temei juridic adecvat pentru un act care reglementează acest aspect ar fi articolul 
352 din TFUE. Cu toate acestea, la 26 septembrie 2016, Comisia a prezentat o nouă 
propunere de acord interinstituțional de instituire a unui „Registru de transparență 

obligatoriu”, care urmează să fie încheiat între Comisie, Consiliu și Parlamentul European.  
  
La 27 octombrie 2016, Conferința președinților le-a desemnat pe Sylvie Guillaume, 
vicepreședintă, și pe Danuta Hübner, președinta Comisiei AFCO, să poarte negocieri în 
numele Parlamentului, cu sprijinul unui grup de contact. La 15 iunie 2017, Conferința a 

adoptat un mandat al Parlamentului, elaborat de negociatorii-șefi cu sprijinul grupului de 
contact. COREPER a adoptat mandatul Consiliului la 6 decembrie 2017. Atât mandatul 
Parlamentului, cât și cel al Consiliului au fost foarte diferite față de propunerea inițială, 
ambele instituții solicitând, în 2017, avize din partea serviciilor lor juridice, care apoi i -au 
informat pe negociatorii lor. Principala obiecție juridică a Consiliului a fost aceea că dreptul 
UE nu poate impune, în mod oficial, un regim juridic de această natură reprezentanțelor 
permanente, iar orice angajament din partea acestora trebuie să fie voluntar. Principala 
constrângere juridică a Parlamentului, identificată de serviciul său juridic, a fost aceea că 

supunerea deputaților în Parlamentul European unei obligații legale de a se întâlni doar cu 
reprezentanții înregistrați ai grupurilor de interese ar echivala cu o limitare disproporționată 
a dreptului constituțional de exercitare a unui mandat liber (definit în Actul electoral și în 

statutul Parlamentului). Au avut loc numeroase reuniuni tehnice, dar numai trei negocieri la 
nivel politic (la 16 aprilie 2018, la 12 iunie 2018 și la 13 februarie 2019).  

  
În timpul negocierilor, Comisia a insistat asupra faptului că singurul mod de a face ca 

registrul de transparență să devină cu adevărat obligatoriu este aplicarea fără excepție a 
principiului „fără înscriere, nicio reuniune” de către toate instituțiile și toți factorii de decizie 
identificați în propunerea sa de acord interinstituțional. La rândul său, Consiliul a propus o 
alternativă: un regim voluntar care impune președințiilor actuale și viitoare obligațiile din 

registrul de transparență printr-o declarație politică ce va fi adoptată împreună cu AII privind 
registrul de transparență în Consiliu. Această declarație ar extinde obligația voluntară la cele 
23 state membre care și-au exprimat dorința de a adera la regim. Parlamentul a făcut 
eforturi pentru a uni pozițiile care vizează împiedicarea accesului reprezentanților grupurilor 
de interese neînregistrați la factorii de decizie din Parlament prin intermediul unei serii de 
măsuri conexe (de exemplu, obligația înregistrării reprezentanților grupurilor de interese 
dacă doresc să participe la audieri sau la reuniuni ale delegațiilor sau intergrupurilor, o 
interdicție a patronajului pentru evenimente, livrarea ecusoanelor de acces etc.). În paralel și 
printr-o procedură separată, Parlamentul și-a modificat Regulamentul de procedură în ceea 



 

 

ce privește măsurile referitoare la transparență, impunând în special obligația raportorilor, 

raportorilor din umbră și președinților de comisie de a publica online toate reuniunile 
programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră sub incidența registrului de 

transparență (articolul 11 din Regulamentul de procedură). În septembrie 2018, Comisia a 
decis să suspende negocierile. Ultima reuniune politică a avut loc la 13 februarie 2019. Atât 

Parlamentul, cât și Consiliul au susținut puternic adoptarea AII privind registrul de 
transparență în a 8-a legislatură, însă acest lucru nu a fost posibil. 

  
În acest context și în urma unui schimb de opinii cu negociatorii-șefi ai Parlamentului, în 

reuniunea sa din 11 aprilie 2019, Conferința președinților a subliniat că acordurile 
interinstituționale pot fi obligatorii numai pentru instituții și numai în măsura în care aceste 

instituții se pot angaja să-l respecte în temeiul tratatelor și că un regim de transparență cu 
adevărat obligatoriu, care să fie obligatoriu pentru terți, nu poate fi realizat prin intermediul 

unui acord interinstituțional. 
  
În consecință, Conferința președinților a aprobat recomandările negociatorilor-șefi, potrivit 
cărora viitoarea Comisie să prezinte o propunere legislativă. În cazul în care acest lucru nu 
este posibil, negocierile privind AII ar trebui să se reia în viitoarea legislatură, bazându-se pe 
activitatea și mandatul din ultimii doi ani.  

 

12.3. Evaluarea procedurii prevăzute la articolul 50 din TUE 
 
Punerea în aplicare a articolul 50 din TUE a demonstrat că există o anumită marjă de 

manevră politică în ceea ce privește stabilirea unor aspecte importante ale acestei dispoziții. 
Pe de altă parte, dispozițiile articolul 50 din TUE și  ale tratatelor în ansamblu impun 

constrângeri constituționale substanțiale asupra procedurii și mecanismelor de retragere, 
care au fost interpretate în mod strict de către instituții în cursul procesului.  

 
Articolul 50 din TUE nu oferă răspunsuri la toate aspectele care au apărut în cursul aplicării 

sale, inclusiv în ceea ce privește sensul mecanismelor de retragere, nivelul de detaliere al 
cadrului viitoarei relații și, pe latura procedurală, forma în care se transmite notificarea 
intenției retragerii din Uniune, posibilitatea revocării intenției retragerii și ordinea 
negocierilor.  
 
Aceste aspecte au fost soluționate pe măsură ce a evoluat procedura de retragere a 
Regatului Unit. Consiliul European, în orientările sale succesive, Consiliul, în liniile sal e 

directoare de negociere, Parlamentul, în rezoluțiile sale succesive, și Curtea de Justiție în 
jurisprudența sa referitoare la Brexit au construit toate un corpus ce poate fi considerat 

drept o doctrină și practică privind retragerea din UE.  
 

La sfârșitul legislaturii, procedura de retragere a Regatului Unit nu fusese încă încheiată. Cele 
două prelungiri consecutive acordate în temeiul articolul 50 alineatul (3) din TUE au ridicat 

probleme de natură juridică și politică cu privire la participarea Regatului Unit la alegerile 
pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019. Printre aceste probleme se numără 

obligația Regatului Unit de a participa la alegeri în temeiul dreptului UE în cazul în care țara 
este în continuare membră a UE în perioada alegerilor și în noua legislatură, precum și 



 

 

impactul pe care continuarea participării Regatului Unit la UE l-ar putea avea asupra 

funcționării instituționale a UE și, în special, a Parlamentului European.  
 

Ar trebui, de asemenea, evaluate organizarea internă a procedurii în cadrul Parlamentului și 
dinamica interinstituțională. În ceea ce privește primul aspect, trebuie analizate atât rolul pe 

care Comisia AFCO l-a jucat efectiv în proces, cât și interacțiunea ei cu Grupul de coordonare 
pentru Brexit. Din punct de vedere interinstituțional, diferitele abordări privind Parlamentul 

European adoptate de celelalte instituții pe parcursul întregului proces ar putea fi, de 
asemenea, trecute în revistă și analizate. 

 
În acest domeniu sunt implicate multe chestiuni politice, instituționale, juridice și 

constituționale complexe ale UE, care trebuie analizate și discutate în vederea asigurării unei 
înțelegeri complete și aprofundate a procesului prevăzut la articolul 50 din TUE și a 

impactului acestuia asupra structurii și funcționării UE în ansamblul său. 

 

12.4. Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 
 
În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană „Uniunea 
aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate 
de această aderare.” 
 
La 5 aprilie 2013 a fost finalizat un proiect de acord între reprezentanții Uniunii Europene și 
cei ai Consiliului Europei. 
 

Pe parcursul negocierilor, un organism informal de coordonare a schimbului de informații 
între Parlamentul European și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a permis 
ambelor adunări să urmărească împreună procesul. 

 
Pentru încheierea acordului era însă necesară aprobarea Parlamentului European, în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea alineat litera (a) punctul (ii) din TFUE, 
precum și cea a statelor membre, conform normelor lor constituționale respective. 

 
Cu toate acestea, înainte de a prezenta acest proiect pentru semnare și apoi pentru 
ratificare, la 7 septembrie 2013, Comisia Europeană a cerut avizul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene privind compatibilitatea proiectului cu tratatele. 

 
Curtea de Justiție și-a dat avizul (cu forță obligatorie) la 18 decembrie 2014, concluzionând 
că acordul negociat este incompatibil cu tratatele și cu Protocolul nr. 8, anexat tratatelor, 
referitor la această aderare. 
 
La 26 februarie 2015, Comisia AFCO a organizat o primă reuniune comună cu Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), pentru a discuta conținutul avizului Curții și 

ceea ce era de făcut în continuare. 
 



 

 

La 20 aprilie 2016 a fost organizată o a doua reuniune comună cu LIBE, moment în care nici 

Comisia, nici Consiliul nu luaseră încă nicio inițiativă de relansare a procesului de aderare, 
ceea ce implica adoptarea unui mandat de negociere modificat, pentru a ține seama de 

concluziile avizului. Astfel, experții juridici și reprezentanții Consiliului, Comisiei și Consiliului 
Europei au reflectat asupra modalităților de a răspunde la obiecțiile Curții.  

 
Această chestiune va continua să se afle pe ordinea de zi a următoarei legislaturi, întrucât de 

atunci lucrurile nu au avansat. 

 

12.5. Regulamentul de procedură 
 
În cursul revizuirii Regulamentului de procedură al Parlamentului s -a considerat prematură 

implicarea în discuții pe două teme legate de procedurile bugetare interne și de aplicarea 
normelor corespunzătoare. Acestea urmează să fie luate în considerare în revizuirile viitoare.  

 

12.6. Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 

 

Acest dosar se referă la pachetul de propuneri privind CFM pentru perioada 2021-2027 și 
precizează modul în care instituțiile cooperează în ceea ce privește procedura bugetară 

anuală și unele dintre instrumentele speciale propuse în temeiul Regulamentului privind 
CFM.  

 
În timp ce Comisia AFCO este competentă, în temeiul Regulamentului de procedură al 

Parlamentului European, pentru examinarea acordurilor interinstituționale și, ca atare, este 
responsabilă de elaborarea raportului către Parlament care va propune aprobarea sau 

respingerea proiectului de acord, Comisia BUDG este competentă pentru negocierea și 
punerea în aplicare a acordurilor interinstituționale în domeniul prerogativelor bugetare ale 

Parlamentului și, ca atare, va elabora un raport privind acest AII. În conformitate cu 
procedura urmată în alte ocazii, în special în 2007 și 2013, ambele rapoarte ar trebui 
discutate și votate împreună în plen și niciuna dintre cele două comisii nu ar trebui să 

elaboreze un aviz referitor la raportul celeilalte comisii. 
 

Întrucât negocierile privind CFM 2021-2027 nu au fost finalizate în a 8-a legislatură, atât 
Regulamentul privind CFM, cât și AII privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară vor fi reportate în noua legislatură.  
 



 

 

Anexa 1 

 

 Rapoarte 
 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2014/2248(INI) 

P8_TA(2017)0048 

Possible evolutions of and 
adjustments to the current 
institutional set-up of the 
European Union 

Guy VERHOFSTADT 

1039 

2014/2249(INI) 

P8_TA(2017)0049 

Improving the  functioning of 
the European Union building 
on the potential of the Lisbon 
Treaty 

Elmar BROK 

+ 

Mercedes BRESSO 

888 

2014/2257(INI) 

P8_TA(2015)0382 

Implementation report on 
European Citizens initiative 
(ECI) regulation 

György SCHÖPFLIN 
127 

2015/2035(INL) 

P8_TA(2015)0395 

The reform of the Electoral 
Law of the European Union 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

284 

2015/2040(INI) 

P8_TA-(2015)0287 

 

Procedures and practices 
regarding Commissioner 
Hearings, lessons to be taken 
from the 2014 process 

Richard CORBETT 

49 

2015/2041(INI) 

P8_TA(2017)0358 

Transparency, accountability 
and integrity in the EU 
institutions 

Sven GIEGOLD 
466 

2015/2343(INI) 

P8_TA(2017)0092 

Constitutional, legal and 
institutional implications of a 
common security and defence 
policy: possibilities offered by 
the Lisbon Treaty 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS (AFCO) 

+ 

Michael GAHLER 

(AFET-SEDE) 

458 

2016/2005(ACI) 

P8_TA(2016)0081 

Interinstitutional agreement 
on Better Law-making 

Danuta Maria 
HÜBNER 97 

2016/2008(INI) 

P8_TA(2017)0095 

eDemocracy in the European 
Union: potential and 
challenges 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 233 

2016/2018(INI) 

P8_TA(2018)0225 

Interpretation and 
implementation of the 
Interinstitutional Agreement 
on Better Law-Making 

Richard CORBETT 
(AFCO) 

+ 

Pavel SVOBODA 

142 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2249(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0395_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2040(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0287_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2041(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0358_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2343(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0092_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0081_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0095_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0225_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

(JURI) 

2016/2114(REG) 

P8_TA(2016)0484 

General revision of 
Parliament’s Rules of 
Procedure 

Richard CORBETT 
1283 

2016/2149(INI) 

P8_TA(2018)0186 

The implementation of the 
Treaty provisions concerning 
national Parliaments 

Paulo RANGEL 
119 

2017/2037(INI) 

P8_TA(2018)0273 

Role of cities in the 
institutional framework of the 
Union 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 123 

2017/2054(INL) 

P8_TA(2018)0029 

 

Composition of the European 
Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA PEREIRA 

173 

2017/2089(INI) 

P8_TA(2019)0079 

The implementation of the 
Charter of Fundamental Rights 
of the European Union in the 
EU institutional framework 

Barbara SPINELLI 

100 

2017/0219(COD) 

P8_TA(2018)0098 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and 
of the Council amending 
Regulation (EU, Euratom) No. 
1141/2014 of the European 
Parliament and the Council of 
22 October 2014 on the 
statute and funding of 
European political parties and 
European political foundations 

Rainer WIELAND 

+ 

Mercedes BRESSO 

66 

2017/0220(COD) 

P8_TA(2019)0153 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and 
of the Council on the European 
citizens’ initiative 

György SCHÖPFLIN 

194 

2017/2233(ACI) 

P8_TA(2018)0030 

Revision of the framework 
agreement on relations 
between the European 
Parliament and the 
Commission 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS 

61 

2017/0810(COD) 

P8_TA(2018)0288 

Draft decision of the European 
Parliament and of the Council 
amending Article 22 of the 
Statute of the European 
System of Central Banks and of 
the European Central Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER (AFCO) 

+ 

Gabriel MATO 
(ECON) 

48 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2114(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0484_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2054(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2089(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0079_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0219(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0220(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0153_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2233(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0810(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2018/0805(CNS) 

P8_TA(2018)0107) 

Draft Council  decision fixing 
the period for the ninth 
election of representatives to 
the European Parliament by 
direct universal suffrage 

Danuta Maria 
HÜBNER 

2 

2017/0900(NLE) 

P8_TA(2018)0249 

Draft European Council 
decision establishing the 
composition of the European 
Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

0 

2018/2080(INL) 

P8_TA(2019)0080  

Draft regulation of the 
European Parliament laying 
down the regulations and 
general conditions governing 
the performance of the 
Ombudsman’s duties (Statute 
of the European Ombudsman) 
and repealing Decision 
94/262/ECSC, EC, Euratom 

Paulo RANGEL 

61 

2018/2093(INI) 

P8_TA(2019)0044  

Differentiated integration Pascal DURAND 
91 

2018/2094(INI) 

P8_TA(2019)0098 

The state of the debate on the 
Future of Europe 

 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 244 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the Treaty 
provisions related to EU 
Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUNDÚ
A RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the Treaty 
provisions concerning 
enhanced cooperation 

Alain LAMASSOURE 
55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the Treaty 
provisions on Parliament’s 
power of political control over 
the Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 
provisions and the Joint 
Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György SCHÖPFLIN 

32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 
inquiry OI/2/2017 on the 
transparency of legislative 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

105 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

discussions in the preparatory 
bodies of the Council of the EU 

Yana TOOM 

(PETI) 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of the 
European Parliament by direct 
universal suffrage, annexed to 
Council Decision 76/787/ECSC, 
EEC, Euratom of 20 September 
1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

4 

2018/2170(REG) 

P8_TA(2019)0046 

Amendments to the Rules of 
Procedure affecting Chapters 1 
and 4 of Title I; Chapter 3 of 
Title V; Chapters 4 and 5 of 
Title VII, Chapter 1 of Title VIII; 
Title XII; Title XIV and Annex II 

Richard CORBETT 

46 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and 
of the Council amending 
Regulation (EU, Euratom) No 
1141/2014 as regards a 
verification procedure 
related to infringements of 
rules on the Protection of 
personal data in the context of 
elections to the European 
Parliament 

Rainer WIELAND 
+ 

Mercedes BRESSO 

15 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council decision 
amending the Statute of the 
European Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of the 
EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL 
Proposal for a Regulation of 
the European Parliament on 
the detailed provisions 
governing the exercise of the 
European Parliament’s right 
of inquiry replacing the 
Decision of the European 
Parliament, the Council and 
the Commission of 19 April 
1995 (95/167/EC, Euratom, 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 
- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
ECSC) Negotiations with Council and 

Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 
Council 
B8-0000/2019 
O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 
January 2019 with RCV 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427(
NLE)  

Proposal for a COUNCIL 
DECISION on the conclusion 
of the Agreement on the 
withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 
Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 
decision 

2016/2246(
ACI) 

Inter-institutional Agreement 
establishing a mandatory 
transparency register 
covering Parliament, Council 
and Commission 

Transparency Register 
contact group: 
Ra iner WIELAND (EPP) 

Jo LEINEN (S&D) 
Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ (ALDE) 

Denis DE JONG (GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 

Isabella ADINOLFI (EFDD) 
Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070(
ACI)  

Proposal for a 
Interinstitutional Agreement 
between the European 
Parliament, the Council and 
the Commission on 
budgetary discipline, on 
cooperation in budgetary 
matters and on sound 
financial management 

Charles GOERENS  

 
 

Anexa 2 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en


 

 

 
 Interpretări 

 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 
P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex XVI 
to the Rules of Procedure (Guidelines for the 
approval of the Commission) 

 

2015/2152(REG) 
P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of the 
Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 
Procedure (Suspension or closure of the sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 
(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 
P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the Rules 
of Procedure 

Rainer Wieland 
+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the Rules of 
Procedure 
(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules of 
Procedure (Establishment and dissolution of 
political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules of 
Procedure 
(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Anexa 3 

 

 Întrebări cu solicitare de răspuns oral și propuneri de rezoluție  
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 
To the Commission: 
O-000007/2017/rev.1 
B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 
funding of European political parties and 
foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) The European Parliament’s right of inquiry 
Danuta Maria 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html


 

 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

To the Commission: 
O-000090/2017 
B8-0614/2017 
To the Council:  
O-000089/2017 
B8-0613/2017 

Hübner 

(on behalf of the 

Committee on 
Consti tutional Affairs) 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  
O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 
Motion for a Resolution: 
B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 
 
 
 
 
 
on the negotiations with the Council and 
Commission on the legislative proposal for a 
regulation on the European Parliament’s right of 
inquiry 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

 

 
Anexa 4 
 

 Acte delegate și de punere în aplicare  

 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V and VII 
of Regulation No 211/2011 of the European Parliament and of the 
Council on the citizens’ initiative  

2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning of 
the register of European political parties and foundations 

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of Regulation 
(EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council  on the 
citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and amending 
Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of the European 
Parliament and of the Council on the citizens’ initiative  

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en


 

 

 
Anexa 5 
 

 Avize 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm
ents 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European Union 
for the financial year 2015 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic governance 
framework: stocktaking and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 
subsidiarity and proportionality 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 
monitoring the application of EU Law 
(2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 

P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights in 
the European Union (2013-2014) 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 
Commission on the negotiations for the 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) 

Esteban 
GONZÁLEZ PONS 

53 

2015/0009(COD) 

P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 
international financial, monetary and 
regulatory institutions and bodies 

Paulo RANGEL 
52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the Trilogue Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - how 
to better achieve EU foreign policy goals 

David McALLISTER 
41 

2015/2132(BUD) 

P8_TA(2015)0376 

General budget of the European Union 
for the financial year 2016 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the Protection 
of the EU’s Financial Interests - Fight 
against fraud 

Mercedes BRESSO 
28 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism on 
democracy, the rule of law and 

György 
SCHÖPFLIN 

81 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
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Procedure number Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

fundamental rights 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity and 
proportionality 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the EU 
of jurisdiction at first instance in 
disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) 806/2014 in 
order to establish a European Deposit 
Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 

P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 
revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights in 
the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P8_

TA(2016)0475 

General budget of the European Union 
for the financial year 2017 - all sections 

György 
SCHÖPFLIN 

4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 
law: 2014 Annual Report 

Gerolf ANNEMANS 
NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David McALLISTER 
66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 

40 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe for 
Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

2016/2224(INI) 

P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect whistle-
blowers acting in the public interest 
when disclosing the confidential 
information of companies and public 
bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 
with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 

41 

2017/2011(INI) Monitoring the application of EU law Kazimierz Michał 59 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
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Procedure number Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

P8_TA(2017)0421 2015 UJAZDOWSKI 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 182/2011 
laying down the rules and general 
principles concerning mechanisms for 
control by Member States of the 
Commission’s exercise of implementing 
powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European Union 
for the financial year 2018 - all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 
Parliament’s position on the MFF post-
2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 

P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s system 
of own resources 

Mercedes BRESSO 
30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant to 
the European Parliament resolution of 
17 May 2017) 

Maite 
PAGAZAURTUNDÚ
A RUIZ 

32 

2017/0232(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) No 
1092/2010 on European Union macro-
prudential oversight of the financial 
system and establishing a European 
Systemic Risk Board 

Danuta Maria 
HÜBNER 

45 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European Parliament 
and of the Council amending Regulation 
(EU) No 1093/2010 as regards the 
location of the seat of the European 
Banking Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European Parliament 
and of the Council amending Regulation 
(EC) No 726/2004 as regards the 
location of the seat of the European 
Medicines Agency 

Mercedes BRESSO 

8 

2017/2273(INI) Monitoring the application of EU law Kazimierz Michał 39 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
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Procedure number Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

P8_TA(2018)0268 2016 UJAZDOWSKI 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive laying 
down provisions for strengthening fiscal 
responsibility and the medium-term 
budgetary orientation in the Member 
States 

György SCHÖPFLIN 

(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

12 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the Trilogue Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European Union 
for the financial year 2019 - all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 

4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol No 3 
on the Statute of the Court of Justice of 
the European Union 

Morten 
MESSERSCHMIDT 13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the 
protection of persons reporting on 
breaches of Union law 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council 
on the protection of the Union’s budget 
in case of generalised deficiencies as 
regards the rule of law in the Member 
States 

Helmut SCHOLZ 

121 

2018/2099(INI) 

P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the implementation of 
the Common Security and Defence 
Policy 

Paulo RANGEL 

35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council 
establishing the Rights and Values 
programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 
Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 

P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria 
HÜBNER 

27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the Trilogue Alain LAMASSOURE NA 
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2011/0073(COD) Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access to 

Helmut SCHOLZ 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
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 European Parliament, Council and 
Commission documents 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on the 
Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on the 
determination of a clear risk of a serious 
breach by the Republic of Poland of the 
rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on the 
system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation laying 
down the multiannual financial 
framework for the years 2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

Anexa 6 
 

 Audieri și ateliere 
 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 
 
Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 
Commission, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional 
Relations, the Rule of Law and the 
Charter of Fundamental Rights 

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 

LIBE and JURI), would be auditioned in a 
hearing under the format of CoP open to all 
Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 

functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 
 
Challenges in  Constitutional 
Affairs in the new term: taking stock 
and looking forward 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 
● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 
● Wolfgang Wessel 
● Monica Claes 
● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  
● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en


 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Hearing 
 
The reform of the European 
Electoral Law 
 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP and 
AFCO Rapporteur on the modification 
of the Act concerning the election of 
the members of the European 
Parliament by direct universal suffrage 
of 20 September 1976 

● Friedrich Pukelsheim, former 
Professor (professor emeritus) of the 
Institute for Mathematics at the 
University of Augsburg 

● Brendan O’Leary, Lauder Professor of 
Political Science at the University of 
Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor of 
Political Science at the Department of 
Political Science at the University of 
Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the Notre 
Europe Institute Jacques Delors in 
Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 
● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI associated) 
 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator of 
“The ECI Campaign” 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 
Lessons to be drawn from the 
implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 
 

 
 

● Philippe Poirier holder of the Chair in 
parliamentary studies at the University 
of Luxembourg 

● Jean-Luc Sauron, associate professor 
of International law at the Paris-
Dauphine University 

Other speakers: 
● Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European Commission 
● Pablo Sánchez Centellas, 

Spokesperson for the organizers of the 
successful ECI on the Right to Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 
Ecocide in Europe 

● Ernst Johansson, lawyer representing 
the rejected ECI - the Minority 
SafePack case 

● Ian Harden, Secretary-General, 
European Ombudsman 

● Anne-Marie Sigmund, CESE 
● Tamás Molnár, adjunct professor, 

Corvinus University of Budapest, 
Institute of International Studies 

● Francisco Polo, International 
petitioning platform Change.org 

● Susana del Río Villar, author and 
director of the EU project: Upgrading 
Europe 

● Diana Wallis, former PETI rapporteur 
on the ECI Regulation 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 
the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, JURI 
 
Towards a high degree of 
accountability, transparency and 
integrity in the EU institutions 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

 
 
 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 
Institutional aspects of the new 
rules on economic governance and 
the role of the Eurogroup 
 

 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 
● Daniela Schwarzer, Senior Director of 

Research and Director of the Europe 
Programme, German Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial Intermediaries, 
La Sapienza University 

 
Experts ECON:  
● Daniel Gros, Director of Economic 

Policy Studies CEPS 
● René Repasi, Scientific coordinator of 

the European Research Centre for 
Economic and Financial Governance of 
Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of Observatoire 
Français des Conjonctures Économique 
(OFCE) 

Hearing (AFCO)  
 
The institutional future of the 
European Union within and beyond 
the Treaty of Lisbon 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 
Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European University 
Institute 

● Sergio Carrera, Centre for European 
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Policy Studies 
● Antonio Padoa Schioppa, Università 

degli Studi di Milano 
● Christian Calliess, Freie Universität 

Berlin  
● Andrew Duff, former Member of the 

European Parliament 
● Markku Markkula (President of the 

Committee of the Regions) 
● Luca Jahier (President of Group III 

“Various Interests” of the European 
Economic and Social Committee) 

 
 
 
 

Workshop AFCO (Policy Department) 
 
The best practices in legislative and 
regulatory processes in a 
constitutional perspective 
 

 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for European 
Policy Studies 

● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU Economic 
Department 

Workshop AFCO (Policy Department) 
 
Transparency, accountability and 
integrity in the EU institutions 
 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 
Financial interests and their Scrutiny in the 

Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 
Governance Directorate of the OECD 

● David Coen, Director of the School of 
Public Policy at the University College 
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London and author of the study on 
“Institutional and Constitutional 
aspects of special interest 
representation” 

● Roland Blomeyer, Blomeyer & Sanz, 
author of the study “Declarations of 
financial interests and their scrutiny in 
the national legislatures” 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and Security 
Policy under the Treaty of Lisbon: 
unlocking its full potential 

 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  
● Stefano Silvestri  

Experts AFET 
● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO associated) 

 
The Interinstitutional Agreement on 
Better Regulation 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow at 

Institute of Advanced Legal Studies, 
University of London, UK 

Other speakers: 
● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  
● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 
● Kostas Chrysogonos, MEP 
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● Heidi Hautala, MEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hearing 
 
Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, Department 
of Political Science, Faculty of Arts and 
Social Sciences, Maastricht University 

● Olivier Rozenberg, Associated 
Professor in Political Sciences, Centre 
d’études européennes de Sciences Po, 
Paris 

● Philippe Poirier, Holder of the Chair of 
Parliamentary Studies Research in the 
Chamber of Deputies of Luxembourg, 
Head of the collection on 
parliamentary studies - Editions 
Larcier, Associate Professor of Political 
Sciences at the College of Bernardins & 
at the University of Paris Sorbonne 
(Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 
 
Respect for Democracy, 
Fundamental rights and the Rule of 
law: the role of the judiciary 
 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 
(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism on 

democracy, the rule of law and fundamental 
rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 
Schöpflin) 

AFCO expert: 
● Miklos Szantho, managing director and 

head analyst of Centre of Fundamental 
Rights (Alapjogokért Központ) 

Other speakers: 
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Title and poster Date Experts 

 

● Michal Bobek, Advocate General, 
Court of Justice of the European Union  

● Angelika Nussberger, Judge, European 
Court of Human Rights 

● Jean De Codt, First President, Court of 
Cassation (Belgium) and Member of 
the Network of the Presidents of the 
Supreme Judicial Courts of the EU 

● Dariusz Zawistowski, National Council 
of the Judiciary of Poland, Member of 
the European Network of Councils for 
the Judiciary 

Hearing AFCO 
 
e-Democracy in the European 
Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 

the report: 
eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 

Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, DG 
CONNECT, European Commission 

● Rafał Trzaskowski, former Polish 
Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and Administration at 
the Autonomous University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 
Department of Political and Social 
Sciences of the European University 
Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital Democracy 
Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 
Senior Expert  

 
 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, PETI
  
 
Union citizenship in practice: our 
common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 

European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 
Committees) 

● Paul Nemitz, Director of Directorate 
for Fundamental rights and Union 
citizenship, DG Justice and Consumers, 
EC 
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Title and poster Date Experts 
● Andrew Duff, Visiting Fellow, 

European Policy Centre 
● Yves Bertoncini, Director of the 

Jacques Delors Institute 
● Carmen Preising, Head of Unit, Work 

Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, EC 
● Ida Birkvad Sørensen, Member of the 

Board, European Youth Forum 
 

Hearing AFCO 

Accession to the European 
Convention on Human Rights (ECHR): 
stocktaking after the ECJ’s opinion 
and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in Law 
(Associate Professor) and Director of 
the Centre for Legal Research and 
Policy Study at the Law School, Oxford 
Brookes University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in Law 
from the University of Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal and 

Institutional Affairs, Coordinator for 
Justice and Home Affairs (Dutch 
Permanent representation, Council 
Presidency) 

● Johannes KRÄMER, Legal Adviser at 
the Legal Service of the European 
Commission 

● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 
Legal Advice and Public International 
Law Directorate of the Council of 
Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary Director 
General of the Legal Service of the 
Council of the European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary Affairs 
of the Legal Service of the European 
Parliament 

Hearing AFCO, with AFET associated 
 
The role of the EU in international 
organisations including the United 
Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 
Leuven Centre for Global Governance 
Studies - Institute for International 
Law, KU Leuven (Belgium) 

● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law at 
the “Sołtysiński Kawecki & Szlęzak” law 
firm in Warsaw (Poland) 
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AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 

Multilateral Relations at the European 
External Action Service (EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional Relationship 
of the United Kingdom with the 
European Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 
Fundacion Alternativas / Unversidad 
Complutense de Madrid 

● Mercedes Guinea Lorenete, Fundacion 
Alternativas / Unversidad Complutense 
de Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, University of 
Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University of 
Essex 

 
 
 

Mini-Hearing AFCO  
 
The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 
European Union: the consequences 
of the results of the referendum of 
23 June 2016 

29/09/2016 
● Guntram Wolff (Director of Bruegel) 
● Giorgio Maganza (former Director for 

Institutional Affairs at the Council of 
the EU) 

● Yves Bertoncini (Director of Institute 
Jacques Delors - Notre Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 
note of last 23 May - are meant to be a political 
fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 

last May, which gathered over 7.500 young people 
discussing the future of Europe. Several EYE speed 

hearings are currently taking place in various 
parl iamentary committees 
The European Youth Event (EYE) was created by 

the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  
Topics selected for the hearing  

• The future of Europe after Brexit  
• Active ci tizenship 
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Title and poster Date Experts 

 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 
● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 
future development of the Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High level 
group on own resources, former Prime 
Minister of Italy and European 
Commissioner 

● António Vitorino, Former European 
Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 
Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics Committee; 
Member, International Bioethics 
Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre for 
the Study of Public Policy, U. of 
Strathclyde and Visiting Prof. European 
U. Institute Florence; 
Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts (presentation 
of a study entitled “Referendums on EU 
matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and Co-
Director, Centre for European and 
International Legal Affairs (QMUL), and 
by 

● Fernando Mendez, Senior Researcher, 
Centre for Research on Direct 
Democracy, University of Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 
Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 
Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of Augsburg 
● Victoriano Ramírez González, 

Department of Applied Mathematics, 
University of Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for Quantitative 
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Title and poster Date Experts 
Research on Politics, Jagiellonian 
University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 
Implementing the Treaty Provisions 
on National Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions on 
the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 
concerning national Parliaments” (2016/2149 

(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 
européennes, Sciences Po (Paris) 

● Diane Fromage, Assistant Professor, 
Faculty of Law, Maastricht University 

● Luís Heleno Terrinha, Guest Professor, 
Porto Faculty of Law, Universidade 
Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 
 
The development of a European 
“demos” 

 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 
International Relations, University of 
Oxford; Director, Center for 
International Studies, DPIR) 

● Aidan O’Sullivan (the Ombudsman’s 
Head of Cabinet, on behalf of the 
European Ombudsman) 

Workshop (Policy Department) 
 
The Impact and Consequences of 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, Professor 
of Public International Law, University 
of Castilla-La Mancha 
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Title and poster Date Experts 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and British 
Citizens Living in the EU-27 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 
Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 
Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 
Society, Berlin 

● Carlo Casini, former AFCO Chair and 
former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 

Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges and 
implications 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, Anniversary 
Chair in Law, Queen Mary University of 
London 

● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 
University College London, Faculty of 
Laws 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law at the University of 
Leiden and at the University of 
Gothenburg 
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Hearing AFCO 
 
Regulation 1141/2014 on the statute 
and funding of European political 
parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike Lunacek, EP 
Vice-Presidents in charge of the 
European political parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European Commission; 

● Michael Adam, Director of the 
Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-
groups of Member States within the 
EU and its impact in the integration 
process 

 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation Robert 
Schuman, Head of Brussels Office 

● Anna-Lena Kirch, Program Coordinator 
Alfred von Oppenheim Center for 
European Policy Studies, German 
Council on Foreign Relations 

● Jacques Ziller, Professor of European 
Law, University of Pavia, Department 
of Political and Social Sciences 

Workshop (Policy Department) 
 
The impact and consequences of 
Brexit on the devolved 
administrations of Scotland, Wales 
and Northern Ireland and on the 
Overseas Territory of Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, University 
of Liverpool 

● Michael Keating, Professor, University 
of Aberdeen 

Hearing AFCO 

The constitutional implications of the 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, 
Professor, Director of the EUI School of 
Transnational Governance, European 
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different scenarios for the future of 
the Union 

 

University Institute 
● Cristina Elías Méndez, Profesora 

Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Facultad de Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator of 
the European Research Centre for 
Economic and Financial Governance 
(EURO-CEFG) of the Universities of 
Leiden, Delft and Rotterdam 

Workshop (Policy Department) 
 
Brexit and the issue of the 
jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 
relationship agreement between the 
EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, Professor 
of Public International Law, University 
of Castilla-La Mancha 

● Steve Peers, Professor, University of 
Essex 

Workshop (Policy Department) 
 
The implications of Brexit on the Irish 
border 
 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor of 
European Politics; Dean of Education 
(Queen’s University Belfast); Visiting 
Professor (College of Europe, Bruges) 

● Katy Hayward (UK), Reader in 
Sociology (Queen’s University Belfast); 
Senior Research Fellow (Senator 
George J. Mitchell Institute for Global 
Peace, Security and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President of 
KGH Border Services; Former Director 
of World Customs Organization; 
Deputy Director General of Swedish 
Customs 

● John Temple Lang (Ireland) Solicitor; 
Adjunct Professor in Trinity College 
Dublin; Senior Research Fellow in 
Oxford 

Joint Hearing AFCO-PETI 21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 
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Revision of the ECI legal framework: 
Assessing the Commission Proposal 
for a new Regulation on the 
European Citizens’ Initiative 
(2017/0220 (COD)) 

 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at the 
School of Law and Social Justice, 
University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 
reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of political 
theory at the University of Milan and 
executive editor of “Glocalism: Journal 
of Culture, Politics and Innovation” 

● Susan George, President of the 
Transnational Institute in Amsterdam 
and Fellow of the Royal Society of Arts 

● Ingolf Pernice, Research Director on 
Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 
Society, Berlin 

● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels 

Workshop (Policy Department) 24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 
European Law School of Law & 
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The consequences for the EU of the 
future relationship agreement with 
the United Kingdom 

 

Government and Principal of the Brexit 
Institute, Dublin City University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former Judge 
of the Court of Justice of the EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet Chair 
in EU Law, University of Liverpool 

Hearing LIBE, in association with ITRE, 
JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE ANALYTICA 
CASE 

 

04/06/2018 
25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 

association with ITRE, AFCO and JURI to carry 
out an analysis of the various aspects of 
personal data protection 

Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 
European integration process 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für Europäische 
Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, Administrative 
& International Law Section, 
Department of Justice of Canada 

● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 
Studi Giuridici, Università Bocconi 
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AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement between 
the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator of 
the European Research Centre for 
Economic and Financial Governance 
(EURO-CEFG) of the Universities of 
Leiden, Delft and Rotterdam 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law, University of Oslo and 
University of Leiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hearing AFCO 

Institutional structure and 
governance of existing forms of 
enhanced cooperation 
 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 
implementation report on the Treaty provisions 
concerning enhanced cooperation 

(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 

integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 
Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander Kmentt, 
Austrian Permanent Representative to 
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the Political and Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, Legal 
Adviser of the European Commission 
Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and Tax 
administration, DG TAXUD of the 
European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 
Management and Planning 
Directorate, European External Action 
Service 

● Michael Simm, Head of Strategy and 
Policy Unit at the European Defence 
Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 
European Council and Director-General 
of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 
Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 

powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political and 
Administrative Studies since 2013 and 
Professor at the College of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
Constitutional Law, EP 

Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 
social dimension in the context of the 
debate on the future of Europe 

 

Professor of European Union law and 
lecturer in international public law at 
the Law Department of University of 
Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  
Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 
edition of the European Youth Event (EYE2018) at 
the European Parliament in Strasbourg on 1-2 

June. The EYE2018 served as a  platform for 
dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 

EYE2018, selected EYE2018 participants will 
discuss with MEPs  some of the most relevant 

ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 
parl iamentary committees between October and 

November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 
interaction between the West and 
East of Europe 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at Kent 
Law School 

● Piero Graglia, Associate Professor on 
History of the International Relations 
at the School of Political,Economic and 
Social Sciences, Milan State University 

● Kálmán Pócza, Associate professor at 
the Pázmány Péter Catholic University, 
Budapest 
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Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 
European Parties, European Voters 

 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth University 
● Marina Costa Lobo, University of 

Lisbon 
● Juan Rodríguez Teruel, University of 

Valencia 

 

 

 

Other speakers 
● Mikel Landabaso Alvarez, Director for 

Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of the 
European Parliament 
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2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 2015 

Objective: to have a  thorough discussion 
on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 
national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 

partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 
in EU Affa irs. 

Meetings held with:  
 Representatives of the EU political 

foundations in Latvia 
 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  
 Students and academic s taff of the 

Riga  Graduate School of Law 
 The Parl iamentary State Secretary for 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans (NI) 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings with national 

institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

Meetings held with: 
 Members of the German Bundestag, 

Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Council of 

Foreign Relations (DGAP) 
 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pernice, 

Director of the Walter-Hallstein-
Institut 

 Meeting with Stiftung Wissenschaft 

und Pol itik  
 The Minister of State for European 

Affa i rs 
 Meeting with the Konrad-Adenauer-

Foundation, the Friedrich-Ebert-

Foundation, the Heinrich-Böll-
Foundation and the Rosa-Luxemburg-
Foundation 

 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 
European Democracy Lab  

 The Head of the Federal Chancellery 
and Federal Minister for Special Tasks 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Viviane Reding (EPP) 

• Constance LE GRIP 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 
Court of Human Rights 

Issues discussed: 
1. The European Union accession to the 
European Convention for the protection 
of Human Rights and fundamental 
freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Sylvie Goulard (ALDE) 

• Barbara Spinelli 
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Place Date Purpose Participants 
Consti tutional Courts in the Member 

States? Example of “best practice”?  

3. Examples of cases on electoral law 

infringements 

(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA)  

Washington 
D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

(United 
States of 
America) 

[ad hoc delegation, 
outside the EU] 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 

processes, in particular the distribution of 
powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 

the constitutional mechanism ensuring 
democratic accountability at all levels of 

decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the future 

institutional evolution of the EU, the 
need to enhance democratic legitimacy 
of the European Governance, the reform 
of the EU electoral system, the right of 
inquiry of the EP, and more in general on 
transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

Meetings held with: 
 The Bipartisan Policy Center  

 The American Enterprise Institute 

 Roundtable at the George Mason 
University 

 The Center for American Progress 
 The Government Accountability Office 

 The Democratic National Committee 
Pol i tical Director 

 US Congress 

 The National Conference of State 
Legislatures  

 The Congressional Research Service  

 A former Judge of the Court of Appeals 
of Maryland 

 A Chief Judge, Court of Appeals of 
Maryland 

 The Secretary of State of Maryland 
 Members of the General Assembly of 

Maryland 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Enrique Guerrero 
Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly elected 
Bri ti sh national authorities, think tanks, 
social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 

European affairs to discuss the 
perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 

pol itical situation in the country after the 
elections and notably what concerns a 

possible reconsideration of the 
relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 

 The Minister for Constitutional Reform 

 The Shadow Secretary of State for 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
Foreign and Commonwealth Affairs 

and the Shadow Minister of State for 
Europe 

 The Head of the Prime Minister’s 

Europe Strategy Unit 
 The Former leader of the Scottish 

National Party 

 The UK Parl iament 

 The Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs 
 Representatives of academic/civil 

society on “the possible scenarios for 
the future of Britain in the EU” 

(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA) 

2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 February 
2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 

Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 
with the President, Mr. Marc Angel, and 

a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 
members of the Courts in case of a  Treaty 
revis ion 
2. ECJ involvement in economic 
governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 
against Member States violating the 

Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 
violations 

5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 
rights  protection 

6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between the 
court and the AFCO committee 

8. Relationship between the ECJ and 
national courts, national parliament 

• Viviane Reding (EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard (ALDE) 

• Barbara Spinelli 
(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

Athens 30 March to Objective: exchange of views with 
national institutions on the possible 

• Danuta Maria 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

(Greece) 1 April 2016 constitutional consequences of the 

management of the financial, economic 
and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hellenic Parliament: the Standing 

Committee on Economic Affairs and 
the Special Standing Committee on 
European affairs  

 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 
 Representatives of academic society 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David Mc Allister 
(EPP) 

• Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 
(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Helmut Scholz 
(GUE/NGL) 

Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 
views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 
on the possible constitutional evolution 
of the EU, notably in view of the outcome 

of the Bri tish referendum in June and on 
the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 
refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 
institutional difficulties posed by the 
relationship between national authorities 
and European institutions, notably 
concerning their respective roles in 

fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 

 Consti tutional law expert 

 The Committee on European Affairs 

Committee of the National Council of 
the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of the 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 
Plenipotentiary for the Slovak 

Pres idency of the Council of the EU 
 The International Visegrad Fund 

 The Hungarian Minister of State, 
responsible for EU Affairs 

 The Hungarian Minister of State for 
Economic Diplomacy  

 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of the 
Hungarian National Assembly 

 The Pres idencies of the Committee on 

Legislation and the Committee on 
European Affairs of the Hungarian 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 
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Place Date Purpose Participants 
National Assembly 

 Parl iamentary Group Leaders of the 
National Assembly of Hungary 

 Member of the Hungarian 

Consti tutional Court 
 Professors, PhD students of Corvinus 

University and Heads of Hungarian 
pol itical think tanks and political 
research institutes. 

 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 February 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Lisbon 

in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 

concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 

European integration. 

Meetings held with: 

 The Pres ident of the Portuguese 
Parl iament 

 The Secretary General of the 

Portuguese Parliament 
 The Committee on European Affairs of 

the Portuguese Parliament 
 The Secretary of State for European 

Affa i rs of the Portuguese Government 

Paulo Rangel (EPP) 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to 

Copenhagen in order to have a political 
exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 Members of different parties in the 

Danish Parliament 
 The Head of the International 

Department and the Danish 
Parl iament’s Permanent 

Representative to the EU 
 The Head of the Department 

responsible for EU Coordination and 
Nordic Relations at the Ministry of 
Foreign Affairs 

 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (EPP) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 
2017 

Objective: to exchange views with the 

Serbian national legislative, executive and 
judicial authorities and civil society 

organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 
the accession process and the possible 

impact of accession negotiations on the 
Consti tution of Serbia, as well as the 
s teps accomplished by Serbia in what 

concerns the respect of the fundamental 
va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 Think-Tanks and Civil Society 

Organisations (CSOs)  
 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 
 The Supreme Court of Cassation: 
 The Minister without portfolio 

responsible for European integration 
 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Constitutional and 

Legislative Issues 

 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

● György Schöpflin 
(EPP) 

● Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

● Gerolf Annemans 
(ENF) 

 

 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 
in order to have a political exchange of 

views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Alternate Minister on Foreign 

Affa i rs, responsible for European 
Affa i rs 

 The Head of the Directorate for 

European Affairs in the Greek National 
Assembly 

 The Chair of European Affairs 
Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc delegation, 

18-22 
September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 

Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 
Parties, as well as the functioning of the 

provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• Bernd Kölmel (Chair 
of the Delegation for 
relations with Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
outside the EU] complex and s trategic matters that AFCO 

is  currently dealing with, such as the 
reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 

democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 
electoral system, the right of inquiry, and 

in general on transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador to Canada 

 The Department of Justice of Canada 

 The Commissioner of Lobbying of 

Canada  
 The Privy Counci l Office Federal-

Provincial-Territorial Relations Units 

 Students and professors at the 
Carleton University 

 The Chief Electoral Officer at Elections 
Canada, 

 Former Members of the Special 

Committee on Electoral Reform 
 The Standing Committee on Access to 

Information, Privacy and Ethics, 
 The Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes  

 The Pres ident of the Québec National 
Assembly 

 The Committee on Institutions of the 
National Assembly and members of 
the Committee for relations with the 
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Assistant Deputy Minister, 
Direction générale des affaires 
juridiques et législatives (Department 

of Justice) and with the Honourable 
Associate Chief Justice 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

 

 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried out 
jointly with the 
interparliamentary 
Delegation to the 
EU-Montenegro 
Stabilisation and 
Association 
Parliamentary 

16-17 July 
2018 

Objective to exchange views with EU 
ambassadors, the Montegrin national 

legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 
organisations (CSOs) on the progress 

achieved as well as outstanding issues in 
the accession process, in particular the 

s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 
respect of the fundamental va lues of the 

EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 EU Ambassador and EU Member States 
Ambassadors 

 The Speaker of the Parliament of 

Montenegro 
 The Deputy Prime Minister 

AFCO 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Cristian Dan Preda 
(EPP) 
 
 
Members of the EU-
Montenegro delegation 

• Peter 
Kouroumbashev (Head 
of Delegation, Second 
Vice-Chair, S&D) 
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Place Date Purpose Participants 
Committee] 

 

 The opposition party leaders 

 The Pres ident of Montenegro 
 NGOs: Centre for Civic Education 

(CGO), Centre for Monitoring and 

Research (CEMI), Human Rights Action 
(HRA) Institute Alternative, Network 

for the Affi rmation of the NGO Sector 
(MANS), Womens’ Rights Centre, a  
property activist and the Co-chairs of 

the EU-Montenegro JCC of the EESC 
(for the Montenegrin side a  
representative from the Chamber of 

Commerce of Montenegro) 
 The Montenegrin Parliament in the 

context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The President of the Constitutional 

Court 
 Members of the Constitutional 

Committee of the Montenegrin 
Parl iament  

• Alojz Peterle (EPP) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 
(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 
(EFDD) 

 

 

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc delegation, 
outside the EU] 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 

analyse the vertical distribution of 
competences between the different 
levels of government, as well as the 

horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 

executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The 

committee a lso aimed to gather direct 
evidence on the role and functioning of 
the Swiss mechanisms of direct 

democracy (referendum and popular 
ini tiative) and to discuss with Swiss 

authorities the evolution of the 
institutional framework governing 
relations between the EU and 

Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 
the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Union 
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 
 The Conference of Cantonal 

Governments: Benedikt Würth, 

pres ident of CdC 
 The University of Berne 

 The Swiss Federal Assembly 
 The Chancellery of the Canton of Berne 

  The Federal Chancellor of the Swiss 
Confederation 

 The Federal Office of Justice 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 
(EPP) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 
(Chair of the Delegation 
for relations with 
Switzerland and 
Norway, ECR) 

 

 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 
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Washington 

D.C. 

(USA) 
 

[fact-finding 
mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 

implementation report on the Treaty 
provisions concerning enhanced 

cooperation (2018/2112(INI), the 
Rapporteur Alain Lamassoure was  
authorised to go on a fact-finding mission 

to Washington D.C. as the USA is a 
federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 

expressed in the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  
whole array of interstate cooperation 
forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 
s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 

joint action. In the context of the 
implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 

these forms of flexibility in the EU 
context. 

Meetings held with: 
 The Multistate Tax Commission 

 The World Bank  
 Think tanks/ organisations dealing with 

interstate cooperation: Uniform Law 

Commission, National Association of 
Attorney Generals, George Mason 
University 

 The National Governors Association 
(NGA) 

 The US Supreme Court 

 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

• Alain Lamassoure 
(EPP) 

 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 
mission] 

20 
September 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 
functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Di rector of 

FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 

and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 
(EPP) 

 

Budapest and 30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 

• György Schöpflin 
(EPP) 
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Prague 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 
mission] 

ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  
authorised to go on a fact-finding mission 

to the European Union Agency for Law 
Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 
European GNSS Agency (GSA) in order to 

see how these agencies function on a 
da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 
with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 
management teams and experts. 

 

 

 
 
 
Anexa 8 
 

 Studii 
 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?  

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental 
principles and values 

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives 

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU association 
agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes?  

 

2018 

The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK constitutional order  

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the fre e 
movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 
2017 

Brexit and the European Union  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament 

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in the UK  

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU 

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and Gibraltar  

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK and 
British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework 

Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the 
free movement of persons 

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 

European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental 
Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance 

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and Monetary 
Policy  

Potential and challenges of e-voting in the European Union  

Potential and challenges of e-participation in the European Union  

Legal and Political context for setting up an European Identity Document  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – revised 
study  

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après  ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional framework  

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 
institutional implications 

Brexit Literature Update 12/2016 

 
2015 

The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: actors, 
processes and transparency. The case of Poland  

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment systems.  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the case of 
the European Union  

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU 

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law (Judgment in 
case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation  

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation  

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty  

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU:  agenda, priorities 
and risks  

 

2014 
Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation  

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities 

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register:  EU competences and 
commitments to fundamental rights 
Parliamentary questions in selected legislative chambers 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf


 

 

 

Rules of Procedure of the European Parliament 
Table showing the correlation between end of 8th parliamentary term and 

beginning of 9th parliamentary term 
 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end of the 8th 

parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of 

Procedure in force as of July 2019 

 
 

Old New  Old New  Old New  Old New 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

 

Rules Rules Rules Rules Rules Rules Rules Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  

 
 

 
 
 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 



 

 

226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 

 

 
 

Old 
Annexes 

New 
Annexes 

I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

 


