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8.12.2016 A8-0344/305 

Amendamentul  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 6 – articolul 73 a (nou) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 73a  

 Articolul 73d 

 Desfășurarea negocierilor 

 (1) Echipa de negociere a Parlamentului 

este condusă de către raportor și prezidată 

de către președintele comisiei competente 

sau de către un vicepreședinte desemnat 

de către președinte. Din echipă fac parte 

cel puțin raportorii alternativi din partea 

fiecărui grup politic care doresc să 

participe. 

 (2) Orice document destinat dezbaterilor 

din cadrul unei reuniuni cu Consiliul și 

Comisia („trilog”) se distribuie echipei de 

negociere cu cel puțin 48 de ore sau, în 

caz de urgență, cu cel puțin 24 de ore 

înaintea trilogului în cauză. 

 (3) După fiecare trilog, președintele 

echipei de negociere și raportorul, în 

numele echipei de negociere, prezintă un 

raport în cadrul următoarei reuniuni a 

comisiei competente. 

 În cazul în care nu este posibilă 

convocarea la timp a unei reuniuni a 

comisiei, președintele echipei de negociere 

și raportorul, în numele echipei de 

negociere, prezintă un raport în cadrul 

unei reuniuni a coordonatorilor comisiei. 

 (4) În cazul în care negocierile conduc la 
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un acord provizoriu, comisia competentă 

este informată fără întârziere. 

Documentele care reflectă rezultatul 

trilogului concluziv sunt puse la dispoziția 

comisiei și sunt publicate. Acordul 

provizoriu este prezentat comisiei 

responsabile, care decide prin vot unic, cu 

majoritatea sufragiilor exprimate. În 

cazul în care este aprobat, acesta se 

supune spre examinare Parlamentului, 

prezentându-se în mod clar toate 

modificările aduse proiectului de act 

legislativ. 

 (5) În cazul unui dezacord între comisiile 

în cauză în temeiul articolelor 54 și 55, 

normele detaliate pentru deschiderea și 

desfășurarea negocierilor se stabilesc de 

către președintele Conferinței 

președinților de comisie, în conformitate 

cu principiile enunțate în articolele 

menționate mai sus. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Amendamentul  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 1 – articolul 117 – paragraful 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

Parlamentul alege Președintele Comisiei cu 

majoritatea membrilor care îl compun. 
În conformitate cu articolul 17 alineatul 

(7) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, Parlamentul alege Președintele 

Comisiei cu majoritatea membrilor care îl 

compun. 

Votul este secret. Votul este secret. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Amendamentul  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 1 – articolul 198 – alineatul 3 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(4) Cererea de constituire a unei 

comisii de anchetă trebuie să definească 

obiectul anchetei și să expună detaliat 

motivele care o justifică. Parlamentul, la 

propunerea Conferinței președinților, ia o 

decizie cu privire la constituirea comisiei 

și, în cazul unei decizii favorabile, la 

componența acesteia, în conformitate cu 

dispozițiile articolului 199. 

(3) Cererea de constituire a unei 

comisii de anchetă trebuie să definească 

obiectul anchetei și să expună detaliat 

motivele care o justifică. Parlamentul, la 

propunerea Conferinței președinților, ia o 

decizie cu privire la constituirea comisiei 

și, în cazul unei decizii favorabile, la 

componența numerică a acesteia. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Amendamentul  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 1 – articolul 199 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a (nouă) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (a) 1a. Componența comisiilor 

reflectă, în măsura posibilului, 

componența Parlamentului. Distribuția 

locurilor în comisie între grupurile 

politice trebuie să corespundă numărului 

întreg imediat superior sau inferior în 

raport cu rezultatul calculului 

proporțional. 

 În cazul în care grupurile politice nu 

ajung la un acord cu privire la 

distribuirea proporțională a locurilor într-

una sau mai multe comisii, decizia este 

luată de Conferința președinților. 

 1b. Dacă un grup politic decide să nu 

participe la o comisie sau nu își numește 

membrii în termenul stabilit de Conferința 

președinților, locurile respective rămân 

vacante. Nu este permis schimbul de 

locuri între grupurile politice. 

 1c. În cazul în care trecerea unui deputat 

în alt grup politic are drept efect 

dezechilibrarea repartizării proporționale 

a locurilor în comisie, astfel cum este 

prevăzut la alineatul (1a), și nu există un 

acord între grupurile politice pentru a 

asigura respectarea principiilor prevăzute 

la acest alineat, Conferința președinților 

adoptă deciziile necesare. 

 1d. Orice modificare decisă cu privire la 

numirile din partea grupurilor politice 

sau a deputaților neafiliați sunt 
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comunicate Președintelui, iar acesta le 

comunică Parlamentului cel mai târziu la 

începutul următoarei ședințe. Aceste 

decizii intră în vigoare din ziua în care 

sunt anunțate. 

 1e. Grupurile politice și deputații 

neafiliați pot desemna pentru fiecare 

comisie un număr de supleanți, care nu 

depășește numărul membrilor titulari pe 

care grupul politic sau deputații neafiliați 

au dreptul să-i numească în cadrul 

comisiei. Președintele trebuie informat cu 

privire la aceasta. Supleanții au dreptul să 

participe la reuniunile comisiei, să ia 

cuvântul în cadrul acestora și, în cazul 

absenței unui membru titular, să participe 

la vot. 

 1f. În cazul absenței unui membru titular 

și în cazul în care nu au fost numiți 

supleanți sau în cazul absenței acestora 

din urmă, membrul titular poate decide să 

fie reprezentat la reuniuni de un alt 

membru din același grup politic sau, în 

cazul în care membrul titular este un 

deputat neafiliat, de un alt deputat 

neafiliat, care va avea drept de vot. 

Președintele comisiei este informat cel 

târziu înainte de începerea ședinței de vot. 

 Comunicarea prealabilă prevăzută la 

alineatul (1f) ultima teză este făcută 

înainte de închiderea dezbaterii sau 

înainte de începerea votului asupra 

punctului (punctelor) pentru care 

titularul este suplinit. 

 În conformitate cu prezentul articol: 

 – calitatea de membru titular sau supleant 

al unei comisii depinde în mod exclusiv de 

apartenența la un grup politic determinat; 

 – în cazul modificării numărului de 

membri titulari de care dispune un grup 

politic în cadrul unei comisii, numărul 

maxim de membri supleanți permanenți 

pe care acesta îi poate numi se modifică 

în consecință; 
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 – deputații care trec la alt grup politic nu-

și pot păstra mandatul de membru titular 

sau supleant al unei comisii pe care îl 

dețineau în virtutea apartenenței la 

grupul inițial; 

 – în niciun caz, un membru al unei 

comisii nu poate fi supleant al unui coleg 

aparținând unui alt grup politic. 

 (Ultimele două alineate nenumerotate de 

la acest articol se introduc ca 

interpretări.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Amendamentul  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 3 – articolul 212 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(3) Alegerea membrilor delegațiilor 

are loc după prezentarea candidaților în 

fața Conferinței președinților de către 

grupurile politice și deputații neafiliați. 

Conferința președinților prezintă 

Parlamentului propuneri care țin seama, 

în măsura posibilului, de o reprezentare 

echitabilă a statelor membre și a 

tendințelor politice. Se aplică articolul 199 

alineatele (2), (3), (5) și (6). 

(2) Grupurile politice asigură, în 

măsura posibilului, o reprezentare 

echilibrată a statelor membre, a pozițiilor 
politice și a sexelor. Nu este posibil ca 

peste o treime dintre membrii unei 

delegații să aibă aceeași naționalitate. 

Articolul 199 literele (1d), (1e) și (1f) se 
aplică mutatis mutandis. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Amendamentul  310 

Manfred Weber 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 4 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

  

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Amendamentul  311 

Manfred Weber 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Capitolul 4 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 – interpretare 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

  

Or. en 

 


