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Amendamentul 75
Rainer Wieland
în numele Grupului PPE

Raport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
(2018/2170(REG))

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 a (nou) – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

4a. Aceste norme nu pune piedici 
deputaților și nu îi limitează în alt fel în 
ceea ce privește exercitarea mandatului 
lor și realizarea activităților politice sau 
de altă natură pe care le presupune 
acesta.
[A se insera înaintea alineatului (5) de la 
articolul 11a (nou), dacă este adoptat AM 
20]
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9.1.2019 A8-0462/76

Amendamentul 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
în numele Grupului PPE

Raport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
(2018/2170(REG))

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 211 – alineatul 8

Textul în vigoare Amendamentul

8. În cazul în care Comisia nu 
prezintă o propunere pentru un act juridic 
privind o inițiativă cetățenească depusă cu 
succes în conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 în 
termen de douăsprezece luni de la 
emiterea unui aviz pozitiv cu privire la 
aceasta și de la stabilirea, într-o 
comunicare, a acțiunilor pe care 
intenționează să le întreprindă, comisia 
competentă pentru subiectul în cauză poate 
să organizeze o audiere cu consultarea 
organizatorilor inițiativei cetățenești și, 
dacă este necesar, să declanșeze procedura 
prevăzută la articolul 46 din Regulamentul 
de procedură cu scopul de a exercita 
dreptul Parlamentului de a solicita 
Comisiei să prezinte o propunere 
adecvată.

8. În urma comunicării Comisiei 
prin care aceasta își prezintă concluziile 
juridice și politice cu privire la o anumită 
inițiativă cetățenească, Parlamentul 
evaluează acțiunile întreprinse de Comisie 
ca urmare a acestei comunicări. În cazul 
în care Comisia nu prezintă o propunere 
adecvată privind o inițiativă cetățenească, 
comisia competentă pentru subiectul în 
cauză poate să organizeze o audiere cu 
consultarea organizatorilor inițiativei 
cetățenești. De asemenea, Parlamentul 
poate decide dacă să organizeze sau nu o 
dezbatere în plen și dacă să închidă 
dezbaterea cu o rezoluție. Procedura 
prevăzută la articolul 211 alineatul (7a) se 
aplică mutatis mutandis. De asemenea, 
Parlamentul poate decide să își exercite 
dreptul care îi este conferit prin articolul 
225 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, activând astfel 
procedura prevăzută la articolul 46.
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