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7.12.2016 A8-0344/441 

Amendamentul  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 188 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

2. Retrimiterea la comisie poate fi 

solicitată, de asemenea, de un grup politic 

sau de un număr de cel puțin 40 de deputați 

înainte sau în timpul votării. O astfel de 

cerere se supune imediat la vot. 

2. Retrimiterea la comisie poate fi 

solicitată, de asemenea, de un grup politic 

sau de un număr de cel puțin 25 de deputați 

înainte sau în timpul votării. O astfel de 

cerere se supune imediat la vot. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Amendamentul  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 189 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

1. Închiderea dezbaterii înainte de 

epuizarea listei vorbitorilor poate fi 

propusă de Președinte sau solicitată de un 

grup politic sau de un număr de cel puțin 

40 de deputați. Propunerea sau moțiunea se 

supune imediat la vot. 

1. Închiderea dezbaterii înainte de 

epuizarea listei vorbitorilor poate fi 

propusă de Președinte sau solicitată de un 

grup politic sau de un număr de cel puțin 

25 de deputați. Propunerea sau moțiunea se 

supune imediat la vot. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Amendamentul  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 190 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Un grup politic sau un număr de cel puțin 

40 de deputați poate prezenta, la 

deschiderea dezbaterii cu privire la un 

punct de pe ordinea de zi, o moțiune 

privind amânarea dezbaterii până la un 

moment precis. O astfel de cerere se 

supune imediat la vot. 

Un grup politic sau un număr de cel puțin 

25 de deputați poate prezenta, la 

deschiderea dezbaterii cu privire la un 

punct de pe ordinea de zi, o moțiune 

privind amânarea dezbaterii până la un 

moment precis. O astfel de cerere se 

supune imediat la vot. 

Or. en 



 

AM\1112174RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2016 A8-0344/444 

Amendamentul  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 190 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

4. Înainte sau în timpul unui vot, un grup 

politic sau un număr de cel puțin 40 de 

deputați pot prezenta o moțiune având ca 

obiect amânarea votului. O astfel de cerere 

se supune imediat la vot. 

4. Înainte sau în timpul unui vot, un grup 

politic sau un număr de cel puțin 25 de 

deputați pot prezenta o moțiune având ca 

obiect amânarea votului. O astfel de cerere 

se supune imediat la vot. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Amendamentul  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 191 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Ședința poate fi suspendată sau ridicată în 

cursul unei dezbateri sau al unui vot în 

cazul în care Parlamentul ia această 

hotărâre la propunerea Președintelui sau la 

cererea unui grup politic sau a unui număr 

de cel puțin 40 de deputați. Propunerea sau 

moțiunea se supune imediat la vot. 

Ședința poate fi suspendată sau ridicată în 

cursul unei dezbateri sau al unui vot în 

cazul în care Parlamentul ia această 

hotărâre la propunerea Președintelui sau la 

cererea unui grup politic sau a unui număr 

de cel puțin 25 de deputați. Propunerea sau 

moțiunea se supune imediat la vot. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Amendamentul  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 1a. Componența comisiilor reflectă 

diversitatea politică a Parlamentului, pe 

baza procedurii hotărâte de Parlament la 

începutul legislaturii parlamentare. 

Distribuirea proporțională a locurilor în 

comisie între grupurile politice și deputații 

neafiliați respectă numărul întreg cel mai 

apropiat. 

 În cazul în care grupurile politice nu 

ajung la un acord cu privire la 

distribuirea proporțională a locurilor într-

una sau mai multe comisii anume, decizia 

este luată de Conferința președinților. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Amendamentul  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

2. Se admit amendamente la propunerile 

Conferinței președinților, cu condiția ca 

acestea să fie depuse de un număr de cel 

puțin 40 de deputați. Parlamentul se 

pronunță prin vot secret cu privire la aceste 

amendamente. 

2. Se admit amendamente la propunerile 

Conferinței președinților, cu condiția ca 

acestea să fie depuse de un număr de cel 

puțin 25 de deputați. Parlamentul se 

pronunță prin vot secret cu privire la aceste 

amendamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Amendamentul  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 2 - articolul 208 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

1. Orice deputat poate depune 

amendamente în vederea examinării în 

comisie. 

1. Orice deputat, indiferent de comisia de 

care aparține, poate depune amendamente 

în vederea examinării în comisie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Amendamentul  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 215 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Articolul 215 Articolul 215  

Dreptul de petiționare Dreptul de petiționare 

1. Orice cetățean al Uniunii Europene, 

precum și orice persoană fizică sau juridică 

având reședința sau sediul social într-un 

stat membru are dreptul de a înainta cu titlu 

individual sau în asociere cu alți cetățeni 

sau persoane, o petiție Parlamentului 

European, privind un subiect care face 

parte din domeniile de activitate ale 

Uniunii Europene și care îl sau o privește 

în mod direct. 

1. În conformitate cu articolul 227 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, orice cetățean al Uniunii 

Europene, precum și orice persoană fizică 

sau juridică având reședința sau sediul 

social într-un stat membru are dreptul de a 

înainta cu titlu individual sau în asociere cu 

alți cetățeni sau persoane, o petiție 

Parlamentului European, privind un subiect 

care face parte din domeniile de activitate 

ale Uniunii Europene și care îl sau o 

privește în mod direct. 

2. Petițiile adresate Parlamentului 

trebuie să menționeze numele, cetățenia și 

domiciliul fiecăruia dintre petiționari. 

2. Petițiile adresate Parlamentului 

trebuie să menționeze numele și domiciliul 

fiecăruia dintre petiționari. 

  

3. În cazul în care o petiție este semnată de 

mai multe persoane fizice sau juridice, 

semnatarii desemnează un reprezentant și 

reprezentanți supleanți care, în scopul 

prezentului titlu, sunt considerați a fi 

petiționari. 

3. În cazul în care o petiție este semnată de 

mai multe persoane fizice sau juridice, 

semnatarii desemnează un reprezentant și 

reprezentanți supleanți care, în scopul 

prezentului titlu, sunt considerați a fi 

petiționari. 

În lipsa unei asemenea desemnări, primul În lipsa unei asemenea desemnări, primul 
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semnatar sau o altă persoană adecvată este 

considerată a fi petiționarul. 

semnatar sau o altă persoană adecvată este 

considerată a fi petiționarul. 

4.  Fiecare petiționar își poate retrage 

sprijinul pentru petiție în orice moment. 

4.  Fiecare petiționar își poate retrage 

semnătura de pe petiție în orice moment. 

După retragerea sprijinului de către toți 

petiționarii, petiția devine nulă și lipsită de 

efecte. 

În cazul în care toți petiționarii își retrag 

semnăturile, petiția devine nulă și lipsită de 

efecte. 

5.  Petițiile trebuie redactate într-o 

limbă oficială a Uniunii Europene. 

5.  Petițiile trebuie redactate într-o 

limbă oficială a Uniunii Europene. 

Petițiile redactate într-o altă limbă sunt 

examinate numai dacă petiționarul a anexat 

o traducere într-o limbă oficială. În 

corespondența sa cu petiționarul, 

Parlamentul utilizează limba oficială în 

care a fost tradusă petiția. 

Petițiile redactate într-o altă limbă sunt 

examinate numai dacă petiționarul a anexat 

o traducere într-o limbă oficială. În 

corespondența sa cu petiționarul, 

Parlamentul utilizează limba oficială în 

care a fost tradusă petiția. 

Biroul poate decide ca petițiile și 

corespondența cu petiționarii să poată fi 

redactate în alte limbi utilizate într-un stat 

membru. 

Biroul poate decide ca petițiile și 

corespondența cu petiționarii să poată fi 

redactate în alte limbi care, în temeiul 

normelor constituționale din statele 

membre în cauză, se bucură de statutul de 

limbă oficială pe întreg teritoriul lor sau 

doar pe o parte a acestuia. 

 5a.  Petițiile pot fi transmise prin poștă 

sau prin portalul pentru petiții care este 

pus la dispoziție pe site-ul de internet al 

Parlamentului și care îndrumă 

petiționarul în vederea formulării petiției 

într-un mod ce respectă dispozițiile de la 

alineatele (1) și (2). 

 5b. În cazul în care se primesc mai 

multe petiții privind un subiect similar, 

acestea pot fi examinate în comun. 

6.  Petițiile se înscriu într-un registru 

general în ordinea primirii, dacă 

îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 

(2). În caz contrar, petițiile se arhivează, iar 

petiționarului i se aduce la cunoștință 

motivul arhivării. 

6.  Petițiile se înscriu într-un registru 

general în ordinea primirii, dacă 

îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 

(2). În caz contrar, petițiile se arhivează, iar 

petiționarului i se aduce la cunoștință 

motivul arhivării. 

7.  Președintele trimite petițiile înscrise 

în registrul general comisiei competente 

care stabilește în primul rând dacă acestea 

sunt admisibile sau ia o decizie diferită în 

conformitate cu articolul 227 din Tratatul 

7.  Președintele trimite petițiile înscrise 

în registrul general comisiei competente 

care stabilește în primul rând dacă acestea 

sunt admisibile în conformitate cu articolul 

227 din Tratatul privind funcționarea 
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privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunii Europene. 

În cazul în care comisia competentă nu 

reușește să ajungă la un consens privind 

admisibilitatea petiției, aceasta este 

declarată admisibilă la cererea a cel puțin 

un sfert din membrii comisiei. 

În cazul în care comisia competentă nu 

reușește să ajungă la un consens privind 

admisibilitatea petiției, aceasta este 

declarată admisibilă la cererea a cel puțin 

un sfert din membrii comisiei. 

8.  Petițiile declarate inadmisibile de 

către comisie se arhivează. Decizia 

motivată se notifică petiționarului. În cazul 

în care este posibil, pot fi recomandate 

modalități alternative de soluționare. 

8.  Petițiile declarate inadmisibile de 

către comisie se arhivează. Decizia 

motivată se notifică petiționarului. În cazul 

în care este posibil, pot fi recomandate 

modalități alternative de soluționare. 

9. Odată înregistrate, petițiile devin, în 

general, documente publice, iar numele 

petiționarului și conținutul petiției pot fi 

publicate de Parlament din motive de 

transparență. 

9. Odată înregistrate, petițiile devin 

documente publice, iar numele 

petiționarului, ale eventualilor cosemnatari 

ai petiției și ale eventualelor persoane care 

sprijină petiția, precum și conținutul 

petiției pot fi publicate de Parlament din 

motive de transparență. Petiționarul, 

cosemnatarii petiției și persoanele care 

sprijină petiția sunt informați în 

consecință. 

10.  Fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatului (9), petiționarul poate solicita ca 

numele său să nu fie divulgat pentru a i se 

proteja viața privată, iar Parlamentul 

trebuie, în acest caz, să respecte această 

solicitare. 

10.  Fără a aduce atingere alineatului 

(9), petiționarul, un cosemnatar al petiției 

sau o persoană care sprijină petiția pot 

solicita ca numele lor să nu fie divulgat 

pentru a li se proteja viața privată, iar 

Parlamentul trebuie, în acest caz, să 

respecte această solicitare. 

În cazul în care reclamația petiționarului nu 

poate fi cercetată din motive de 

anonimitate, petiționarul este consultat cu 

privire la următoarele etape care trebuie 

parcurse. 

În cazul în care reclamația petiționarului nu 

poate fi cercetată din motive de 

anonimitate, petiționarul este consultat cu 

privire la următoarele etape care trebuie 

parcurse. 

 10a. În scopul de a proteja drepturile 

părților terțe, Parlamentul poate, din 

proprie inițiativă sau la cererea părții 

terțe în cauză și dacă consideră necesar, 

să confere anonimat unei petiții și/sau 

altor date incluse în aceasta.  

11.  Petiționarul poate solicita ca 

petiția sa să fie tratată confidențial, iar în 

acest caz, Parlamentul ia precauțiile 

necesare pentru a garanta că nu este 

făcut public conținutul acesteia. 
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Petiționarul este informat cu privire la 

condițiile exacte în care se aplică această 

dispoziție. 

12.  În cazul în care consideră necesar 

acest lucru, comisia poate prezenta 

chestiunea Ombudsmanului. 

 

13.  Petițiile adresate Parlamentului de 

către persoane fizice sau juridice care nu 

sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu 

au reședința sau sediul social într-un stat 

membru se înregistrează și se arhivează 

separat. Președintele adresează lunar 

comisiei competente în materie de petiții o 

situație cu înregistrările petițiilor primite în 

cursul lunii precedente și menționează 

obiectul acestora, iar comisia competentă 

în materie de petiții poate solicita 

comunicarea petițiilor pe care consideră 

oportun să le examineze. 

13.  Petițiile adresate Parlamentului de 

către persoane fizice sau juridice care nu 

sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu 

au reședința sau sediul social într-un stat 

membru se înregistrează și se arhivează 

separat. Președintele adresează lunar 

comisiei competente în materie de petiții o 

situație cu înregistrările petițiilor primite în 

cursul lunii precedente și menționează 

obiectul acestora, iar comisia competentă 

în materie de petiții poate solicita 

comunicarea petițiilor pe care consideră 

oportun să le examineze. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Amendamentul  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 216 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Articolul 216 Articolul 216  

Examinarea petițiilor Examinarea petițiilor 

1.  Petițiile admisibile sunt examinate 

de către comisia competentă în cursul 

activității sale obișnuite, fie printr-o 

discuție în cadrul unei reuniuni ordinare, 

fie printr-o procedură scrisă. Petiționarii 

pot fi invitați să participe la reuniuni ale 

comisiei dacă petiția acestora face obiectul 

discuției sau pot solicita să fie prezenți. 

Președintele acordă petiționarilor, în mod 

discreționar, dreptul de a lua cuvântul. 

1.  Petițiile admisibile sunt examinate 

de către comisia competentă în cursul 

activității sale obișnuite, fie printr-o 

discuție în cadrul unei reuniuni ordinare, 

fie printr-o procedură scrisă. Petiționarii 

pot fi invitați să participe la reuniuni ale 

comisiei dacă petiția acestora face obiectul 

discuției sau pot solicita să fie prezenți. 

Președintele acordă petiționarilor, în mod 

discreționar, dreptul de a lua cuvântul. 

2.  În cazul unei petiții admisibile, 

comisia poate decide să elaboreze un 

raport din proprie inițiativă în 

conformitate cu articolul 52 alineatul (1) 

sau să depună o scurtă propunere de 

rezoluție în Parlament, dacă nu există 

obiecții din partea Conferinței 

președinților. Astfel de propuneri de 

rezoluție se înscriu în proiectul de ordine 

de zi a perioadei de sesiune care are loc nu 

mai târziu de opt săptămâni de la adoptarea 

lor în comisie. Acestea se supun votului 

unic și, de asemenea, fără dezbatere, cu 

excepția cazului în care Conferința 

președinților decide în mod excepțional să 

2. În cazul unei petiții admisibile, 

comisia poate decide să depună o scurtă 

propunere de rezoluție în Parlament, cu 

condiția informării Conferinței 

președinților de comisie și dacă nu există 

obiecții din partea Conferinței 

președinților. Astfel de propuneri de 

rezoluție se înscriu în proiectul de ordine 

de zi a perioadei de sesiune care are loc nu 

mai târziu de opt săptămâni de la adoptarea 

lor în comisie. Acestea se supun votului 

unic. Conferința președinților poate 

propune să aplice articolul 151, în caz 

contrar propunerile fiind adoptate fără 



 

AM\1112174RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

aplice articolul 151. dezbatere. 

Comisia poate solicita avizul unei alte 

comisii, care are competențe specifice 

legate de chestiunea examinată în 

conformitate cu articolul 53 și anexa VI. 

 

3. Atunci când raportul abordează în 

special aplicarea sau interpretarea 

legislației Uniunii sau modificări propuse 

la legislația în vigoare, comisia competentă 

este asociată în conformitate cu articolul 53 

alineatul (1) și articolul 54 prima și a doua 

liniuță. Comisia competentă acceptă fără 

vot sugestiile primite de la comisia 

competentă referitoare la părțile din 

propunerea de rezoluție care abordează 

aplicarea sau interpretarea legislației 

Uniunii, sau modificări ale legislației în 

vigoare. În cazul în care comisia 

competentă nu acceptă aceste sugestii, 

comisia asociată le poate prezenta direct în 

plen. 

3. Atunci când comisia intenționează 

să elaboreze un raport din proprie 

inițiativă, în temeiul articolului 52 

alineatul (1), care se referă la o petiție 

admisibilă și care abordează, în special, 

aplicarea sau interpretarea legislației 

Uniunii sau modificări propuse la legislația 

în vigoare, comisia competentă este 

asociată în conformitate cu articolul 53 

alineatul (1) și articolul 54. Comisia 

competentă acceptă fără vot sugestiile 

primite de la comisia competentă 

referitoare la părțile din propunerea de 

rezoluție care abordează aplicarea sau 

interpretarea legislației Uniunii, sau 

modificări ale legislației în vigoare. În 

cazul în care comisia competentă nu 

acceptă aceste sugestii, comisia asociată le 

poate prezenta direct în plen. 

4. Se stabilește un registru electronic 

în care cetățenii își pot exprima sau retrage 

sprijinul față de petiționar, punându-și 

semnătura electronică la sfârșitul petiției 

declarate admisibilă și înscrise în registru. 

4.  Semnatarii își pot exprima sau 

retrage sprijinul pentru o petiție admisibilă 

pe Portalul pentru petiții care este 

disponibil pe site-ul de internet al 

Parlamentului. 

5. În cadrul cercetării petițiilor, al 

constatării faptelor sau căutării de soluții, 

comisia poate organiza vizite destinate 

informării la fața locului în statul 

membru sau în regiunea în cauză. 

 

Rapoartele asupra vizitelor sunt elaborate 

de participanții la acestea. Rapoartele se 

transmit Președintelui după aprobarea de 

către comisie. 

 

Vizitele destinate informării la fața 

locului, precum și rapoartele privind 

vizitele respective, au ca unic scop 

punerea la dispoziția comisiei a 

informațiilor necesare, care să îi permită 

examinarea în continuare a petiției. 

Rapoartele respective sunt redactate sub 
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responsabilitatea exclusivă a 

participanților la vizită, aceștia urmărind 

să ajungă la un consens. În absența unui 

astfel de consens, raportul trebuie să 

cuprindă constatările sau evaluările 

divergente. Raportul se supune aprobării 

de către comisie printr-un vot unic, cu 

excepția cazului în care președintele 

comisiei declară, după caz, că se pot 

depune amendamente la anumite părți din 

raport. Articolul 56 nu se aplică 

rapoartelor respective nici direct, nici 

mutatis mutandis. În absența aprobării de 

către comisie, rapoartele nu se transmit 

Președintelui. 

6.  Comisia poate solicita asistență 

Comisiei Europene, în special în ceea ce 

privește furnizarea unor informații cu 

privire la aplicarea dreptului Uniunii sau la 

respectarea acestuia, precum și a oricăror 

informații sau documente relevante pentru 

petiție. Reprezentanții Comisiei Europene 

sunt invitați să asiste la reuniunile comisiei. 

6.  Comisia poate solicita asistență 

Comisiei Europene, în special în ceea ce 

privește furnizarea unor informații cu 

privire la aplicarea dreptului Uniunii sau la 

respectarea acestuia, precum și a oricăror 

informații sau documente relevante pentru 

petiție. Reprezentanții Comisiei Europene 

sunt invitați să asiste la reuniunile comisiei. 

7.  Comisia poate să solicite 

Președintelui să transmită avizul sau 

recomandarea sa Comisiei , Consiliului sau 

autorității competente a statului membru în 

cauză, pentru a se formula un răspuns sau a 

se întreprinde o acțiune. 

7.  Comisia poate să solicite 

Președintelui să transmită avizul sau 

recomandarea sa Comisiei , Consiliului sau 

autorității competente a statului membru în 

cauză, pentru a se formula un răspuns sau a 

se întreprinde o acțiune. 

8.  Comisia informează semestrial 

Parlamentul cu privire la deliberările sale. 

8.  Comisia raportează anual 

Parlamentului cu privire la rezultatele 

deliberărilor sale și, după caz, cu privire 

la măsurile luate de către Consiliu sau de 

către Comisie pe baza petițiilor transmise 

de Parlament. 

Comisia informează în special 

Parlamentul cu privire la măsurile luate 

de către Consiliu sau de către Comisia 

Europeană în cazul petițiilor transmise de 

Parlament. 

 

Petiționarul este informat cu privire la 

decizia luată de comisie și motivele care o 

justifică. 

 

Atunci când examinarea unei petiții 

admisibile s-a încheiat, aceasta este 

Atunci când examinarea unei petiții 

admisibile s-a încheiat, aceasta este 
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declarată închisă, iar petiționarul este 

informat. 

declarată închisă prin decizia comisiei. 

 9a. Petiționarul este informat cu 

privire la toate deciziile relevante luate de 

comisie și la motivele aferente, inclusiv în 

cazul în care acesta sau petiția sa au fost 

incluse pe lista B. 

 9b. O petiție poate fi redeschisă prin 

decizia comisiei, în cazul în care au fost 

aduse în atenția sa noi fapte pertinente 

referitoare la petiție, iar petiționarul 

solicită acest lucru. 

 9c. Cu majoritatea voturilor 

membrilor săi, comisia stabilește orientări 

pentru procesarea petițiilor în 

conformitate cu prezentul Regulament de 

procedură. 

Or. en 

 

 

 


