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Cuvânt înainte

Acest document, care face bilanţul activităţii Comisiei pentru afaceri constituţionale a 
Parlamentului European pe parcursul celei de-a şasea legislaturi (iunie 2004 - iunie 2009), este 
alcătuit din două părţi.

În prima parte, intitulată „O legislatură în centrul atenţiei”, cititorul descoperă un rezumat succint al 
principalelor rezoluţii adoptate de Parlamentul European la iniţiativa Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, precum şi rapoarte adoptate în cadrul comisiei care, însă, din diverse motive, nu au 
fost dezbătute şi votate în şedinţă plenară. 

Pentru fiecare raport menţionat în această primă parte, există o legătură, care permite cititorului care 
doreşte să aprofundeze un subiect sau altul, să consulte textul integral al rezoluţiilor adoptate.

Anexele furnizează informaţii mai concrete privind alcătuirea comisiei, reuniunile desfăşurate pe 
parcursul legislaturii, avizele adoptate destinate altor comisii şi audierile publice sau grupurile de 
lucru organizate, precum şi legături electronice către principalele documente pertinente.

Rapoartele privind punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, care nu au fost încă examinate şi 
votate în şedinţă plenară, sunt incluse în acest document în forma lor actuală. Raportul lui Richard 
Corbett referitor la revizuirea generală a regulamentului, care trebuie adoptat în cadrul comisiei la 
22 aprilie 2009, este doar menţionat. Versiunile actualizate ale acestor documente vor fi publicate
atunci când vor fi adoptate definitiv.

Data finalizării redactării: 31 martie 2009
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1. Competenţele şi responsabilităţile Comisiei pentru afaceri constituţionale pe parcursul celei 
de-a 6-a legislaturi (Anexa VI la Regulamentul de procedură al Parlamentului European)

Regulamentul de procedură al Parlamentului European, şi anume anexa VI la acesta, defineşte 
competenţele şi responsabilităţile diferitelor comisii din care este format. Comisia pentru 
afaceri constituţionale este competentă în chestiuni privind:

1. aspectele instituţionale ale procesului de integrare europeană, în special în cadrul pregătirii 
şi desfăşurării convenţiilor şi conferinţelor interguvernamentale;

2. aplicarea Tratatului UE şi evaluarea funcţionării acestuia;
3. consecinţele instituţionale ale negocierilor privind extinderea Uniunii Europene;
4. relaţiile interinstituţionale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituţionale prevăzute la 

articolul 120 alineatul (2) din regulament, în vederea aprobării acestora de către 
Parlament;

5. procedura electorală uniformă;
6. partidele politice la nivel european, fără a aduce atingere competenţelor Biroului;
7. constatarea existenţei unei încălcări grave şi persistente, de către un stat membru a 

principiilor comune statelor membre;
8. interpretarea şi aplicarea regulamentului Parlamentului, precum şi propunerile de 

modificare a regulamentului.
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2.O legislatură în centrul atenţiei

În rezoluţia sa din 12 ianuarie 2005 (raportul Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo), 
Parlamentul European a aprobat Tratatul Constituţional cu o majoritate de două treimi, 
considerând că acesta „reprezintă un compromis satisfăcător şi o îmbunătăţire considerabilă 
faţă de tratatele existente” şi că „va furniza un cadru stabil şi durabil pentru dezvoltarea 
viitoare a Uniunii Europene, făcând posibilă extinderea viitoare a acesteia şi oferind 
mecanisme de revizuire atunci când acest lucru va fi necesar”. Parlamentul salută Constituţia 
pentru faptul că aduce mai multă claritate în ceea ce priveşte natura şi obiectivele Uniunii 
şi relaţiile dintre aceasta din urmă şi statele membre (în special prin simplificarea actelor 
legislative şi garanţia că Uniunea nu va fi niciodată „un super-stat centralizat”). Extinderea 
metodei de adoptare a deciziilor cu majoritate calificată, crearea unei preşedinţii a Consiliului 
de doi ani şi jumătate, a postului de „ministru al afacerilor externe al Uniunii” asistat de un 
serviciu pentru acţiunea externă unic, reducerea numărului comisarilor începând cu 2014, 
toate acestea sunt de natură să consolideze eficacitatea Uniunii şi să o facă mai prezentă pe 
scena internaţională. Constituţia va face, de asemenea, Uniunea mai democratică (prin 
asigurarea posibilităţii ca parlamentele naţionale să formuleze obiecţiuni faţă de propunerile 
legislative, extinderea procedurii de codecizie, alegerea preşedintelui Comisiei de către 
Parlamentul European etc.) şi va spori drepturile cetăţenilor (prin încorporarea Cartei 
drepturilor fundamentale, aderarea la Convenţia europeană a drepturilor omului, introducerea 
dreptului de iniţiativă al cetăţenilor europeni, mărirea accesului la justiţie pentru persoanele 
fizice etc.).

În urma acestei rezoluţii, Comisia pentru afaceri constituţionale, în cadrul dialogului cu 
parlamentele naţionale privind Tratatul Constituţional, a trimis delegaţii în Regatul Unit, 
Estonia, Franţa, Cehia, Polonia, Portugalia şi Luxemburg pentru a apăra poziţiile 
Parlamentului şi pentru a promova ratificarea Tratatului Constituţional.

Având în vedere raportul pe care Secretarul-general al Consiliului şi Înaltul Reprezentant 
pentru politica externă şi de securitate comună şi Comisia trebuiau să-l prezinte în faţa
Consiliului European în iunie 2005 referitor la progresele realizate în pregătirea serviciului 
european pentru acţiunea externă, Parlamentul European a adoptat la 26 mai 2005 o 
rezoluţie prin care îşi exprimă convingerea că este necesar să se integreze serviciul european 
pentru acţiunea externă în serviciile Comisiei. Acesta solicită, în plus, ca personalul 
serviciului european pentru acţiunea externă să fie alcătuit, într-o proporţie echilibrată şi 
pertinentă, din funcţionari angajaţi ai Comisiei, ai Secretariatului General al Consiliului şi ai 
serviciilor diplomatice naţionale şi nu consideră că este necesară privarea tuturor direcţiilor 
generale ale Comisiei de orice competenţă în domeniul relaţiilor externe. Delegaţiile Comisiei 
şi birourile de legătură ale Consiliului vor trebui să fuzioneze şi să dea naştere la „ambasade 
ale Uniunii”. Pentru desfăşurarea perioadei de reflecţie, Comisia pentru afaceri constituţionale
şi raportorul acesteia, Elmar Brok, au organizat mai multe schimburi de opinii, fără însă ca 
lucrările să fie finalizate.

În urma referendumurilor din Franţa şi Ţările de Jos şi a declaraţiei din 18 iunie 2005, prin 
care Consiliul European a decis începerea unei „perioade de reflexie”, pentru a permite 
desfăşurarea unei ample dezbateri la nivelul întregii Uniuni Europene, Parlamentul European 
a adoptat o rezoluţie (raportul Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) în care propune ca 
perioada de reflexie să fie utilizată pentru a relansa proiectul constituţional în cadrul unei 
ample dezbateri publice privind viitorul integrării europene. Considerând că votul negativ pare 
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să fi fost mai degrabă expresia unui dezacord faţă de situaţia actuală a Uniunii decât o
împotrivire specifică faţă de reformele constituţionale, acesta solicită să se analizeze cauzele 
rezultatelor nefavorabile din Franţa şi Ţările de Jos şi reaminteşte că trebuie respectate, nu 
numai rezultatele referendumurilor, ci şi statele membre şi cetăţenii care au ratificat Tratatul 
Constituţional. Pentru Parlamentul European, Tratatul de la Nisa nu oferă o bază viabilă 
pentru continuarea procesului de integrare europeană, iar rezoluţia subliniază că o nouă 
extindere a Uniunii va fi imposibilă, după aderarea Bulgariei şi României, pe baza acestui 
tratat. Opunându-se propunerilor care urmăresc crearea unor grupuri restrânse de state 
membre, în timp ce procesul constituţional este în continuare în derulare, acesta reaminteşte că 
cooperările consolidate trebuie să favorizeze îndeplinirea obiectivelor Uniunii, trebuie să 
întărească procesul de integrare al acesteia şi trebuie să fie deschise în orice moment tuturor 
ţărilor membre. Instituirea eventuală a unor asemenea cooperări nu ar trebui să se facă în 
detrimentul eforturilor de adoptare, fără întârziere, a unei Constituţii pentru Europa. Acesta
solicită ca, în orice caz, să se depună toate eforturile pentru a se garanta intrarea în vigoare a 
Constituţiei în 2009.

În rezoluţia sa privind etapele viitoare ale perioadei de reflecţie, adoptată în vederea 
pregătirii Consiliului European din 15 - 16 iunie 2006, Parlamentul European reafirmă că 
doreşte să se ia decizia ca necesarul acord constituţional să fie finalizat pentru alegerile 
europene din 2009 şi lansează un avertisment împotriva oricărei tentative de subminare a 
compromisului global la care s-a ajuns în cadrul Tratatului Constituţional. Acesta îşi reafirmă 
opoziţia faţă de punerea în aplicare fragmentată a unor părţi din acordul constituţional global, 
precum şi faţă de crearea imediată a unor nuclee alcătuite din anumite state membre, ca mijloc 
de ocolire a procesului constituţional pentru Uniune în ansamblul acesteia. Consiliul European 
este invitat să facă trecerea de la perioada de reflexie la o perioadă de analiză, pentru a se 
ajunge, cel târziu în al doilea semestru din 2007, la o propunere clară referitoare la pasul care 
trebuie făcut în ceea ce priveşte Tratatul Constituţional. Având în vedere că, în Uniune, nu s-a 
început încă peste tot o dezbatere aprofundată privind viitorul Uniunii Europene, în special în 
statele membre care nu au ratificat încă Tratatul Constituţional, Parlamentul European invită 
Consiliul European să solicite statelor membre ca fiecare să-şi asume angajamente clare în 
ceea ce priveşte modalităţile prin care îşi propun să iniţieze o dezbatere publică deschisă şi 
structurată, axată pe chestiunile esenţiale referitoare la viitorul Europei. Statele membre care 
nu au ratificat încă Tratatul Constituţional sunt îndemnate să elaboreze, înainte de sfârşitul 
perioadei de reflexie, scenarii credibile privind modul în care consideră că pot stimula evoluţia
lucrurilor. Consiliului European i se sugerează să elaboreze, de îndată ce îi va permite 
programul politic, un cadru adecvat care să permită desfăşurarea unui dialog specific cu 
reprezentanţii ţărilor în care referendumul privind Tratatul Constituţional s-a soldat cu un 
rezultat negativ, pentru a examina dacă şi în ce condiţii consideră că este posibilă reluarea 
procedurii de ratificare. Comisia este invitată să prezinte Consiliului European o „foaie de 
parcurs” prin care acest demers să se concretizeze cât mai bine.

Prin activitatea coordonatorilor săi, Comisia pentru afaceri constituţionale a participat foarte 
activ la construirea consensului care a dus la semnarea de către preşedintele Parlamentului 
European a Declaraţiei de la Berlin, în care se stabileşte „obiectivul aşezării Uniunii 
Europene pe baze comune renovate până la alegerile pentru Parlamentul European din 2009”.

În iunie 2007, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind foaia de parcurs pentru
procesul constituţional al Uniunii Europene (raportul Elmar Brok - Enrique Baron Crespo)
în care acesta subliniază că două treimi din statele membre au ratificat deja Tratatul 
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Constituţional, că alte patru şi-au exprimat în mod clar angajamentul în favoarea dispoziţiilor 
pe care le conţine şi îşi reafirmă angajamentul de a finaliza procesul constituţional în curs de 
desfăşurare, dacă este cazul sub forma unei prezentări care să ţină cont de dificultăţile apărute 
în unele state membre. Acesta susţine, în acest context, eforturile preşedinţiei germane de a 
obţine convocarea unei conferinţe interguvernamentale (CIG) şi definirea unei foi de parcurs 
care să cuprindă o procedură, un mandat clar şi obiectivul de a se ajunge la un acord până la 
sfârşitul anului în curs. În rezoluţie, Parlamentul European declară că nu va accepta ca 
rezultatul negocierilor să conducă, în comparaţie cu Tratatul Constituţional, la o diminuare a 
protecţiei drepturilor cetăţenilor (acesta insistă, în special, asupra menţinerii Cartei drepturilor 
fundamentale, în special a caracterului său obligatoriu din punct de vedere juridic), precum şi 
nici la mai puţină democraţie, transparenţă şi eficienţă în funcţionarea Uniunii Europene. 
Acesta reaminteşte că, în calitate de unică instituţie a Uniunii Europene aleasă prin vot direct 
de către cetăţeni, trebuie să fie pe deplin implicat în CIG. În cazul în care şefii de state sau de 
guverne s-ar hotărî să se lanseze într-o revizuire substanţială a textelor existente, Parlamentul 
European îşi reafirmă angajamentul faţă de mecanismul Convenţiei, şi consideră că principiile 
fundamentale ale participării parlamentare, societăţii civile şi transparenţei depline trebuie 
menţinute.

Doi ani de reflecţie privind viitorul Europei au confirmat nevoia de a garanta şi îmbunătăţi 
conţinutul inovator al Tratatului Constituţional în materie de democraţie, eficienţă şi 
transparenţă, pentru a asigura funcţionarea adecvată a Uniunii Europene, precum şi 
consolidarea drepturilor cetăţenilor săi şi a rolului acesteia în lume. Acesta este punctul de 
vedere exprimat de Parlamentul European în rezoluţia sa privind convocarea Conferinţei 
Interguvernamentale (raportul Jo Leinen), care regretă că acest mandat presupune 
abandonarea câtorva elemente importante, asupra cărora se convenise în timpul CIG din 2004,
precum şi faptul că mandatul permite acordarea, pentru anumite state membre, a unui număr 
sporit de derogări (de exemplu clauza de „opt out”, excludere voluntară, de la Carta
drepturilor fundamentale); salută, cu toate acestea, faptul că mandatul păstrează mult din 
substanţa Tratatului Constituţional (personalitatea juridică unică a Uniunii şi eliminarea 
structurii bazate pe piloni, extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi a 
procedurii de codecizie a Parlamentului şi Consiliului, elementele de democraţie participativă, 
statutul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale, sporirea 
coerenţei acţiunii externe a Uniunii şi pachetul instituţional echilibrat). Acesta salută, de 
asemenea, faptul că mandatul prevede introducerea anumitor elemente noi tratatelor, cum ar fi 
menţionarea explicită a schimbărilor climatice şi a solidarităţii în domeniul energiei. 
Parlamentul European invită statele membre să nu se abată de la angajamentele asumate în 
cadrul Consiliului European , iar CIG să îşi încheie activitatea înainte de sfârşitul anului 2007, 
astfel încât să permită intrarea în vigoare la timp a noului tratat, înaintea alegerilor europene 
din 2009.

Viitorul Cartei drepturilor fundamentale a fost o preocupare constantă a Parlamentului 
European. Pentru a permite ca Tratatul de la Lisabona să facă referire la aceasta ca document 
juridic obligatoriu, pe lângă rezoluţia sa privind convocarea Conferinţei Interguvernamentale, 
Parlamentul a adoptat o rezoluţie (raportul Jo Leinen) prin care acordă mandat preşedintelui 
său să procedeze, împreună cu celelalte instituţii, la o nouă proclamare solemnă a cartei 
înainte de semnarea Tratatului de la Lisabona. În plus, acesta îndeamnă insistent Polonia şi 
Regatul Unit al Marii Britanii să depună toate eforturile necesare pentru a se putea ajunge, în 
final, la un consens asupra aplicabilităţii fără restricţii a cartei.
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Parlamentul European salută pasul pozitiv pentru viitorul Uniunii pe care îl reprezintă 
Tratatul de la Lisabona în ansamblul său (raportul Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo). 
Îmbunătăţirea substanţială faţă de tratatele existente va aduce Uniunii o responsabilitate 
democratică mai puternică şi va spori capacitatea sa decizională (prin consolidarea rolului
Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale), va întări drepturile cetăţenilor şi ale 
cetăţenilor europeni faţă de Uniune şi va ameliora funcţionarea eficientă a instituţiilor Uniunii. 
Parlamentul European susţine tratatul şi consideră că acesta va asigura un cadru stabil, care va 
face posibilă viitoarea dezvoltare a Uniunii, în ciuda sentimentului de decepţie foarte răspândit 
cauzat de necesitatea abandonării abordării constituţionale şi a unora dintre caracteristicile 
sale, de amânarea punerii în aplicare a unor elemente importante (intrarea în vigoare a noului 
sistem de vot în cadrul Consiliului), de includerea în tratat a unor măsuri specifice unor state 
membre în mod individual (extinderea dispoziţiilor privind opţiunea de a participa, „opt-in”,
la cooperarea în materie poliţienească şi penală la două state membre, protocolul ce limitează 
efectele cartei asupra legislaţiei naţionale din două state membre). Parlamentul European 
solicită ca tratatul să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2009 şi insistă să se depună toate 
eforturile necesare în vederea informării clare şi obiective a cetăţenilor europeni cu privire la 
conţinutul tratatului.

În ciuda întârzierii procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona, după aprobarea de către 
Consiliul European în decembrie 2008 a organizării unui nou referendum în Irlanda, 
Parlamentul European şi-a relansat activitatea în vederea pregătirii intrării în vigoare a 
tratatului. Această activitate s-a concretizat prin aprobarea chiar la sfârşitul legislaturii a trei 
rapoarte1. Acestea se referă respectiv la noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care 
decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, la impactul Tratatului de la 
Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituţional al Uniunii Europene şi la dezvoltarea 
relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale în cadrul Tratatului de la 
Lisabona. În schimb, nu au fost continuate lucrările în ceea ce priveşte serviciul extern, în 
aşteptarea rezultatelor celui de-al doilea referendum care trebuie organizat în Irlanda.

Raportul referitor la noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care decurg din 
punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona (raportul Jo Leinen) se situează deasupra 
celorlalte rapoarte referitoare la punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona şi regrupează 
avizele tuturor comisiilor parlamentare privind modificările aduse de tratat. Raportul salută, în 
măsura în care acest lucru va consolida considerabil legitimitatea democratică a Uniunii 
Europene, extinderea puterii de codecizie de care Parlamentul dispune împreună cu Consiliul 
(şi anume în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, precum şi al agriculturii). La nivel 
bugetar, se elimină distincţia între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii, iar bugetul va fi 
adoptat în ansamblul său de comun acord de Parlament şi Consiliu. Noua procedură de aviz 
conform, noile competenţe privind alegerea preşedintelui Comisiei şi noile competenţe de 
control sunt, de asemenea, primite cu entuziasm. În cele din urmă, raportul asigură faptul că
Parlamentul European va face uz de dreptul său de a propune amendamente la tratate, atunci 
când acest lucru va fi justificat de noile provocări, şi invită celelalte instituţii să încheie un 
acord interinstituţional privind un program de lucru pentru următoarea legislatură şi măsurile 
de punere în aplicare necesare pentru succesul noului tratat.

Dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în temeiul 
                                               
1 Întrucât aceste rapoarte nu au fost examinate şi votate în şedinţă plenară, prezentările se bazează pe 

rezultatul votului în cadrul comisiei
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Tratatului de la Lisabona (raportul Elmar Brok) a făcut, de asemenea, obiectul unui raport în 
care comisia salută noile drepturi acordate parlamentelor naţionale, în special controlul 
respectării principiului subsidiarităţii (prin intermediul procedurilor „cartonaşul galben” şi 
„cartonaşul portocaliu”), care acordă parlamentelor naţionale, pentru prima dată, un rol definit
în ceea ce priveşte aspectele legate de Uniune. Aceasta salută dezvoltarea pozitivă a relaţiilor 
din ultimii ani şi subliniază rolul pe care trebuie să-l joace comisiile parlamentare pentru 
crearea unei adevărate „reţele permanente a comisiilor parlamentare corespondente”. Comisia 
recomandă chiar ca Parlamentul European să aloce un buget în vederea organizării de reuniuni 
ale comisiilor specializate cu comisiile omoloage. Parlamentele naţionale sunt invitate să 
sporească rolul pe care deputaţii în Parlamentul European îl pot juca la nivelul lor, de exemplu 
dreptul de a lua cuvântul în anumite ocazii în sesiunile plenare ale parlamentelor, de a asista la 
reuniunile comisiilor specializate atunci când acestea examinează aspecte legate de Uniune 
sau de a participa la reuniuni ale grupurilor lor politice respective. În cele din urmă, proiectul 
abordează rolul jucat de COSAC.

Raportul referitor la impactul Tratatului de la Lisabona asupra echilibrului instituţional 
al Uniunii Europene (raportul Jean-Luc Dehaene) face „inventarul” implicaţiilor concrete ale 
Tratatului de la Lisabona asupra relaţiilor interinstituţionale şi adresează o serie de 
recomandări care vizează garantarea unei puneri eficiente în aplicare a noilor dispoziţii 
instituţionale. Acesta salută clarificarea atribuţiilor fiecărei instituţii, care sunt consolidate, 
fiecare în domeniul lor specific de competenţe, şi demonstrează că, pentru o funcţionare 
instituţională eficientă, este necesară o coordonare consolidată. Coexistenţa a două preşedinţii 
stabile (preşedintele Consiliului European şi Înaltul Reprezentant care prezidează Consiliul 
Afaceri Externe) şi a unei preşedinţii prin rotaţie a Consiliului reprezintă o îmbunătăţire, care 
poate aduce mai multă coerenţă şi eficacitate, dar care va presupune, de asemenea, o strânsă 
colaborare între aceste diferite preşedinţii. De asemenea, se propune un calendar al numirilor 
în funcţiile cele mai importante (preşedintele Comisiei, Înaltul Reprezentant, Colegiul 
comisarilor, preşedintele Consiliului European) începând cu 2014. În ceea ce priveşte 
procedurile de numire în 2009, raportul reaminteşte că, în cazul în care Consiliul European ar 
decide să propună un candidat la preşedinţia Comisiei a doua zi după alegerile europene, 
acesta ar trebui să procedeze la consultările necesare cu reprezentanţii Parlamentului nou ales, 
pentru a respecta, în esenţă, noile prerogative ale acestuia prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona. În cazul unui rezultat pozitiv la al doilea referendum din Irlanda, Parlamentul nu ar 
trebui să procedeze la votul final asupra Colegiului comisarilor decât după intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona. În sfârşit, în ceea ce priveşte dispoziţiile provizorii referitoare la 
compoziţia Parlamentului European adoptate în cadrul Consiliului European din 11-12 
decembrie 2008, raportul reaminteşte că acestea vor trebui să facă obiectul unei modificări a 
legislaţiei primare. Acesta reaminteşte, de asemenea, că Tratatul de la Lisabona acordă 
Parlamentului European noi competenţe în acest domeniu, de care acesta nu va ezita să facă 
uz, dacă va fi necesar.

Pe lângă aspectele constituţionale, Parlamentul European a adoptat, de asemenea, o serie de 
rapoarte care se înscriu în contextul relaţiilor sale cu celelalte instituţii. Astfel, procedura de 
aprobare parlamentară (audierile) a comisarilor desemnaţi, introdusă în 1994, conferă
Comisiei un caracter legitim democratic consolidat. Rezoluţia Parlamentului European
referitoare la orientările pentru aprobarea Comisiei Europene (raportul Andrew Duff) 
prevede o serie de principii şi norme de reglementare a procedurii. Aceste principii au fost 
transpuse ulterior în Regulamentul Parlamentului European (raportul Andrew Duff) sub forma 
unei anexe noi care prezintă în mod detaliat normele de procedură pentru audiere, evaluare şi 
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vot, ce permit aprobarea sau respingerea întregii Comisii Europene noi sau care se aplică, 
eventual, în caz de înlocuire a unui membru al Colegiului.

Pe parcursul legislaturii, Parlamentul European şi Comisia au încheiat un nou acord-cadru. 
Parlamentul European a aprobat, de asemenea, o declaraţie comună privind aspectele practice 
în cadrul procedurii de codecizie, precum şi o decizie de modificare a Deciziei 1999/468/CE 
de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

Parlamentul European salută încheierea acordului-cadru dintre Parlamentul European şi 
Comisie (raportul Jo Leinen), care sporeşte coerenţa acordului-cadru din iulie 2000, acordă 
mai multă importanţă dialogului interinstituţional, măreşte transparenţa şi îmbunătăţeşte 
anumite aspecte tehnice ale cooperării interinstituţionale. Deputaţii subliniază faptul că este 
important ca membrii Parlamentului European care fac parte din delegaţii ale Uniunii 
Europene care participă la conferinţe internaţionale să poată asista la reuniunile de coordonare 
internă a Uniunii Europene şi solicită Comisiei să sprijine revendicările Parlamentului 
European în acest sens în faţa Consiliului. De altfel, Comisiei i se solicită să acorde 
parlamentului cel puţin două luni pentru a-i permite să se pronunţe în mod adecvat atunci când 
va prezenta orientările pentru ocuparea forţei de muncă (calendarul fiind în prezent foarte 
plin).

Declaraţia comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie (raportul
Jo Leinen) salută noile dispoziţii privind participarea reprezentanţilor preşedinţiei Consiliului 
la reuniunile comisiilor parlamentare, consacrarea principiului conform căruia, în materie de 
revizie juridico-lingvistică, serviciile Parlamentului şi ale Consiliului trebuie să coopereze pe 
picior de egalitate, acordul prin care se prevede organizarea, pe cât posibil, a unor conferinţe 
de presă şi publicarea de comunicate de presă în comun, pentru a anunţa finalizarea cu succes 
a lucrărilor, precum şi decizia de a proceda la semnarea textelor importante în cadrul unor 
ceremonii comune organizate în prezenţa mass-mediei. În rezoluţie se exprimă, de asemenea, 
dorinţa ca Parlamentul să adopte o metodă de armonizare a practicilor comisiilor parlamentare 
în cadrul dialogurilor tripartite (norme privind compoziţia delegaţiilor parlamentare, obligaţia 
de confidenţialitate în ceea ce priveşte lucrările).

În ceea ce priveşte normele privind exercitarea competenţelor de executare conferite 
Comisiei, Parlamentul European a aprobat un proiect de decizie a Consiliului de modificare a 
Deciziei 1999/468/CE, precum şi un acord interinstituţional sub forma unei declaraţii comune 
privind acest proiect de decizie (raportul Richard Corbett). Este vorba despre adăugarea unei 
noi „proceduri de reglementare cu control” la procedurile de comitologie existente. A fost 
aprobat, de asemenea, un acord interinstituţţional privind normele de aplicare a Deciziei
1999/468/CE, modificată prin Decizia 2006/512/CE (raportul Monica Frassoni), precum şi 
două rapoarte privind modificarea articolului 81 din Regulamentul Parlamentului European
pentru a-i permite acestuia din urmă să-şi exercite, în cele mai bune condiţii posibile, 
drepturile care îi sunt conferite în cadrul acestei noi proceduri (rapoartele Richard Corbett şi
Monica Frassoni). În aceste rapoarte diferite, Parlamentul European îşi exprimă regretul cu 
privire la faptul că aplicarea Deciziei 1999/468/CE a fost foarte nesatisfăcătoare şi reaminteşte 
faptul că procedura de reglementare cu control trebuie să se aplice tuturor măsurilor generale 
care vizează modificarea elementelor neesenţiale ale unui act de bază adoptat în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat. Acesta invită Consiliul şi Comisia să 
utilizeze în cazul „zonelor gri” noua procedură de reglementare cu control şi salută faptul că 
acordul defineşte cu mai multă precizie obligaţia care îi revine Comisiei de a informa 
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Parlamentul, statuând că acesta din urmă trebuie să fie informat cu privire la lucrările 
comitetelor în conformitate cu proceduri care asigură transparenţa şi eficacitatea sistemului. 
Parlamentul nu împărtăşeşte poziţia Comisei conform căreia măsurile de executare nu trebuie 
făcute publice până la votul comitetului şi solicită Comisiei să publice toate proiectele de 
măsuri de executare de îndată ce acestea au fost propuse în mod formal. 

Parlamentul European a profitat de răspunsul său la o comunicare a Comisiei referitoare la 
rezultatul examinării procedurilor legislative în lucru la legiuitor (raportul Sylvia-Yvonne 
Kaufmann) pentru a aprofunda analiza problemelor legate de retragerea sau modificarea 
propunerilor legislative de către Comisie. Plecând de la constatarea unui dezacord între cele 
trei instituţii referitor la domeniul exact al competenţelor Comisiei în materie şi recunoscând, 
în anumite limite bine definite, capacitatea Comisiei de a retrage o propunere legislativă în 
orice moment pe parcursul unei proceduri care duce la adoptarea acesteia, Parlamentul 
European consideră că un acord referitor la acest subiect ar fi de natură să contribuie la buna 
desfăşurare a procedurilor legislative. Acesta propune aplicarea anumitor orientări pentru 
retragerea şi modificarea propunerilor legislative (în cadrul procedurilor de codecizie şi de 
cooperare, Comisia nu mai are capacitatea de a retrage o propunere după ce Consiliul a 
adoptat poziţia sa comună, cu excepţia cazului în care acesta din urmă şi-a depăşit 
competenţele; Comisia se angajează să ia în considerare în mod adecvat poziţia Parlamentului
şi să-l informeze pe acesta, în prealabil, atunci când intenţionează să retragă sau să modifice o 
propunere legislativă din propria sa iniţiativă) şi consideră că definirea, de către instituţii, a 
unor orientări comune, destinate să completeze principiile pertinente deja stabilite în acordul-
cadru privind relaţiile dintre Parlament şi Comisie şi în acordul interinstituţional privind o mai 
bună legiferare ar constitui o etapă importantă către simplificarea procesului legislativ şi 
relansarea dialogului dintre instituţii. Rezoluţia insistă asupra faptului că retragerea sau 
modificarea de propuneri legislative trebuie să fie dictate de interesul comunitar şi trebuie să 
fie justificate în mod corespunzător.

În cadrul relaţiilor sale cu celelalte instituţii, Parlamentul European a adoptat, de asemenea, 
dispoziţii privind funcţionarea Ombudsmanului, a agenţiilor de reglementare şi a Oficiului 
pentru Publicaţii.

Decizia Parlamentului European referitoare la statutul şi condiţiile generale de exercitare a 
funcţiilor Ombudsmanului (raportul Anneli Jäätteenmäki) este justificată în special de 
necesitatea adaptării statutului Ombudsmanului în vederea înlăturării oricărei incertitudini 
legate de capacitatea acestuia de a proceda la anchete aprofundate şi imparţiale în cazurile de 
administrare defectuoasă (în special accesul acestuia la documente clasificate drept 
confidenţiale), precum şi pentru a ţine cont de modificările intervenite pe parcursul ultimilor
ani în ceea ce priveşte rolul instituţiilor sau organelor Uniunii în combaterea fraudei împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii.

În conformitate cu cifrele furnizate de Comisie, există 29 de agenţii europene de 
reglementare, în care lucrează aproximativ 3 800 de persoane şi care au un buget anual de 
aproximativ 1 100 000 000 de euro, din care o contribuţie comunitară care se ridică la circa 
559 000 000 de euro. Este de înţeles necesitatea încadrării activităţii acestora şi faptul că 
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care acesta salută proiectul de acord 
interinstituţional prezentat de Comisie privind cadrul de funcţionare al agenţiilor şi îşi 
exprimă regretul faţă de atitudinea Consiliului care nu se arată dispus să angajeze negocieri în 
vederea încheierii unui acord pe această bază. Parlamentul European mai precizează că 
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viitoarele propuneri de creare de agenţii trebuie să depindă de respectarea anumitor principii: 
evaluarea de impact, controlul parlamentar, responsabilitatea politică a Comisiei. În ceea ce 
priveşte acest ultim punct, rezoluţia ia act cu îngrijorare de creşterea constantă a numărului 
agenţiilor descentralizate, temându-se că această evoluţie ar putea fragmenta rolul executiv al 
Comisiei şi l-ar fracţiona într-o multitudine de organe care funcţionează, în principal, în 
conformitate cu metoda interguvernamentală. În octombrie 2008, Parlamentul European a 
adoptat o „strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor interinstituţionale ale 
agenţiilor de reglementare” (raportul Georgios Papastamkos) în care îşi exprimă regretul 
pentru faptul că, în urma refuzului Consiliului de a negocia, Comisia a hotărât să-şi retragă 
propunerea de acord interinstituţional, pentru a o înlocui cu invitaţia de a participa la un dialog 
interinstituţional ce va avea drept rezultat o abordare comună. Cu toate că „abordarea 
comună” nu se ridică la înălţimea aşteptărilor sale, Parlamentul European se arată, totuşi, 
dispus să coopereze şi solicită ca programul de lucru să fie stabilit în cel mai scurt timp. 
Acesta prezintă o listă non-exhaustivă a punctelor pe care acest program va trebui să le 
includă în mod special: fixarea unor criterii obiective pentru evaluarea agenţiilor, analizarea şi 
stabilirea dacă este mai economic ca anumite sarcini să fie mai curând îndeplinite de către 
agenţii decât de serviciile Comisiei însele, stabilirea limitelor privind autonomia agenţiilor, 
examinarea cu regularitate a necesităţilor etc. Din punctul de vedere al Parlamentului
European, este necesar să se stabilească un cadru clar, comun şi coerent privind poziţia pe care 
o vor avea agenţiile în cadrul guvernării europene şi să se instaureze un control parlamentar 
asupra constituirii şi modului de funcţionare a agenţiilor.

În cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar 2001, Parlamentul a 
stabilit că „este deosebit de dificil, după cum o dovedeşte cauza OPOCE, să se stabilească 
responsabilităţi politice clare în cadrul organelor interinstituţionale”. Prin urmare, acesta a 
invitat instituţiile, fără a pune sub semnul întrebării principiul colaborării interinstituţionale 
care permite bugetului european să realizeze economii importante, să „modifice temeiurile 
juridice ale organelor interinstituţionale pentru a permite o alocare clară a responsabilităţilor 
administrative şi politice”. Prin decizia sa din 19 februarie 2009 (raportul Hanne Dahl), 
Parlamentul European a adoptat proiectul de decizie privind organizarea şi funcţionarea 
Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene, care stabileşte competenţele şi 
atribuţiile Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene, responsabilităţile respective ale 
instituţiilor, precum şi rolul comitetului de conducere al Oficiului şi al directorului acestuia.

Considerând că acordul obţinut de cele trei instituţii la 4 aprilie 2006 este singurul compromis
posibil şi reafirmându-şi regretul pentru faptul că negocierile în cadrul Consiliul s-au focalizat 
pe interesele naţionale specifice, în detrimentul obiectivelor europene comune, Parlamentul 
European a adoptat acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară (raportul Sérgio Sousa Pinto). Acesta a salutat decizia Consiliului European de a 
invita Comisia să întreprindă o examinare completă şi de mare anvergură a tuturor aspectelor 
referitoare la cheltuielile şi veniturile Uniunii Europene, examinare la care doreşte să participe 
în calitate de partener bugetar al Consiliului, în scopul ajungerii la un acord care să ofere
Uniunii capacitatea de a elibera resurse proprii care să fie la înălţimea aspiraţiilor sale. 
Parlamentul a salutat, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce priveşte cei trei piloni ai 
poziţiei sale de negociere: echilibrarea priorităţilor politice şi a nevoilor financiare, 
ameliorarea structurii bugetare printr-o flexibilitate sporită, precum şi calitatea execuţiei 
finanţărilor Uniunii Europene cu menţinerea prerogativelor Parlamentului. Conştient de
lacunele existente la finalul negocierilor, Parlamentul European consideră că, în timpul
reexaminării pentru 2008-2009, este necesar, în mod special, să se reformeze fără întârziere
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sistemul de resurse proprii şi partea de cheltuieli, pentru a evita noi negocieri penibile 
dominate de interesele naţionale. În cele din urmă, Parlamentul îşi reafirmă opinia conform 
căreia toate cadrele financiare viitoare ar trebui stabilite pentru o perioadă de cinci ani care să 
coincidă cu mandatele Parlamentului şi Comisiei. Ulterior, Parlamentul a adoptat o rezoluţie 
prin care a aprobat propunerea de modificare a acordului interinstituţional (raportul Jo 
Leinen), care vizează simpla includere a unei fraze la AII care prevede că, în 2008, rezerva 
pentru ajutoare de urgenţă va fi mărită, în mod excepţional, la 479 218 000 milioane de euro 
(preţuri curente) pentru a acoperi necesităţile noului mecanism de răspuns rapid în urma 
creşterii preţurilor la alimente în ţările în curs de dezvoltare.

Având în vedere că structura sa instituţională, financiară şi politică actuală nu este adecvată 
pentru noi extinderi, Uniunea se confruntă cu dificultatea de a-şi îndeplini angajamentele luate 
faţă de ţările din sud-estul Europei. Acest fapt, exprimat în raportul privind aspectele
instituţionale ale capacităţii Uniunii Europene de a integra noi state membre (raportul
Alexander Stubb), determină Parlamentul European, care îşi reafirmă angajamentul faţă de 
extindere ca ocazie istorică de a garanta pacea, securitatea, stabilitatea, democraţia şi statul de 
drept, precum şi creşterea economică şi prosperitatea în Europa, să-şi reafirme convingerea că 
extinderea trebuie să meargă mână în mână cu aprofundarea Uniunii, astfel încât obiectivele 
procesului de integrare să nu fie compromise. Acesta consideră că Tratatul de la Nisa nu oferă 
o bază adecvată pentru noi extinderi şi reaminteşte că o reformă a Uniunii este indispensabilă 
înainte de orice viitoare extindere. Raportul enumeră reformele considerate indispensabile 
(votul cu majoritate calificată în Consiliu, modificarea sistemului preşedinţiei prin rotaţie, 
alegerea preşedintelui Comisiei, o implicare mai mare a parlamentelor naţionale, definirea cu 
claritatea a valorilor şi obiectivelor Uniunii, revizuirea cadrului financiar etc.). Raportul pune 
sub semnul întrebării noţiunea de „capacitate de absorbţie” definită de Consiliul European de 
la Copenhaga drept „capacitatea Uniunii de a asimila noi membri şi de a menţine elanul 
integrării europene”, preferând noţiunea de „capacitate de integrare”. Parlamentul subliniază 
că „capacitatea de integrare” nu constituie un criteriu nou aplicabil ţărilor candidate, ci 
reprezintă o condiţie a reuşitei extinderii şi a adâncirii procesului de integrare europeană şi că 
responsabilitatea ameliorării acestei „capacităţi de integrare” revine Uniunii şi nu ţărilor 
candidate. Parlamentul European subliniază că reformele preconizate trebuie să fie însoţite de 
acţiuni menite să sporească acceptarea extinderii de către opinia publică şi reaminteşte 
responsabilitatea autorităţilor politice europene în materie de informare a publicului cu privire
la obiectivele şi avantajele reciproce ale extinderii şi unificării Europei. În cele din urmă, 
acesta consideră că avizul conform al Parlamentului European, necesar în temeiul articolului 
49 din TUE pentru ca Consiliul să poată hotărî cu privire la aderarea noilor state, ar trebui să 
se aplice în cazul deciziei de a iniţia negocieri, precum şi la finalizarea acestora.

În vederea ameliorării funcţionării democraţiei reprezentative, Parlamentul European a 
adoptat o serie de rapoarte referitoare la funcţionarea partidelor politice europene, compoziţia 
Parlamentului European şi exercitarea dreptului de vot la alegerile europene. Rezoluţia 
Parlamentului European referitoare la partidele politice europene (raportul Jo Leinen) pleacă 
de la constatarea diferenţei existente între numeroşi cetăţeni şi instituţiile europene şi explică 
că această diferenţă se justifică prin comunicarea şi informarea insuficiente cu privire la 
politica europeană. Pentru a răspunde la această realitate, partidele politice europene, element 
esenţial al formării şi exprimării unei opinii publice europene, trebuie să se dezvolte pentru a 
deveni actori principali, care propun opţiuni de politică europeană şi care lucrează în sensul 
participării efective a cetăţenilor nu numai la alegerile europene, ci şi în toate celelalte aspecte 
ale vieţii politice europene. Pentru aceasta, trebuie creat un veritabil statut european al 
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partidelor care să definească drepturile şi obligaţiile acestora şi care să le dea posibilitatea de a 
obţine o personalitate juridică. Parlamentul European solicită Comisiei sale pentru afaceri 
constituţionale să elaboreze propuneri concrete în acest sens. Rezoluţia, care propune o serie 
de modificări ale sistemului de finanţare, consideră că este, de asemenea, oportun să se 
examineze modul de încurajare a fundaţiilor politice europene, de valorizare a rolului 
organizaţiilor şi al mişcărilor politice de tineri europeni şi modul în care alcătuirea listelor 
pentru alegerile europene poate da naştere unei dezbateri publice privind politicile europene. 
Aceste revendicări ale Parlamentului European au fost luate în considerare în cadrul 
modificării Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor 
politice la nivel european care a avut loc în 2007. Acest regulament urmăreşte în primul rând 
să consolideze potenţialul de planificare financiară pe termen lung al partidelor politice, să 
faciliteze diversificarea resurselor financiare şi să asigure o mai bună flexibilitate pentru 
partidele politice în vederea alegerilor europene din iunie 2009. Definiţia şi sarcinile 
„fundaţiei politice la nivel european” sunt, de asemenea, precizate. Această modificare a fost 
adoptată printr-un acord în primă lectură între Parlamentul European şi Consiliu (raportul Jo 
Leinen).

La invitaţia expresă a Consiliului European din 21-22 iunie 2007, Parlamentul European a 
adoptat o rezoluţia referitoare la componenţa Parlamentului European (raportul Alain 
Lamassoure, Adrian Severin) luând în considerare o nouă procedură privind compoziţia 
Parlamentului European care stabileşte o limită globală de 750 de locuri, cu un maximum de 
96 de locuri şi un minimum de 6 locuri pe stat membru, precum şi principiul
„proporţionalităţii descrescătoare”, care nu este prevăzut în tratat. Pentru Parlamentul 
European, acest principiu înseamnă că raportul între populaţia şi numărul de locuri ale fiecărui 
stat membru trebuie să varieze în funcţie de populaţia statului respectiv, astfel încât fiecare 
deputat al unui stat membru mai populat să reprezinte mai mulţi cetăţeni decât fiecare deputat 
al unui stat membru mai puţin populat şi invers, dar şi ca niciun stat membru mai puţin 
populat să nu aibă mai multe locuri decât un stat mai populat. Aceasta este baza, care reuneşte 
principiile eficacităţii, pluralităţii şi solidarităţii, pe care rezoluţia doreşte să propună un sistem 
care permite adaptarea la evoluţiile demografice ale statelor membre, fără a purta noi 
negocieri de fond. Anexa 1 la rezoluţie (care se prezintă sub forma unei propuneri de decizie a 
Consiliului European) propune o repartizare care, cu excepţia Germaniei, nu prevede nicio 
reducere a numărului de locuri pentru nici un stat membru. Propunerea nu ia în considerare 
eventualele aderări viitoare, care vor putea ocaziona o depăşire provizorie a plafonului până la 
sfârşitul legislaturii. Parlamentul European reafirmă că această propunere este strâns legată de 
intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona şi îşi rezervă, totuşi, dreptul de a avea în vedere 
aprobarea deciziei Consiliului European privind noua repartizare a locurilor în Parlamentul 
European, în lumina reformelor instituţiilor UE, astfel cum sunt prevăzute în acest tratat.

Propunerea de modificare a Directivei 93/109/CE a Consiliului, în ceea ce priveşte anumite 
norme de exercitare a dreptului de vot şi de a fi ales pentru Parlamentul European 
pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a căror cetăţenie nu o 
deţin, are drept obiectiv principal remedierea anumitor disfuncţionalităţi legate de dublul vot 
şi dubla candidatură. Aceasta propune eliminarea sistemului existent, dar menţinerea 
declaraţiei formale a cetăţenilor neresortisanţi, prin care se precizează că aceştia nu-şi vor 
exercita dreptul de vot sau de fi ales decât într-un singur stat membru. Parlamentul European 
(raportul Andrew Duff) a susţinut abordarea simplificatoare, dar propune, cu condiţia ca ţara 
de rezidenţă să autorizeze candidaturile multiple, eliminarea interdicţiei actuale de a candida 
în mai multe state membre. Parlamentul European doreşte, în acest fel, să asigure ca ţara de 
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reşedinţă să nu fie obligată în mod automat să interzică accesul la vot al unui cetăţean decăzut 
din drepturile sale electorale într-un alt stat membru. În ambele situaţii, statul membru vizat 
este cel care trebuie să hotărască de la caz la caz, pe baza legislaţiei sale naţionale. Astfel, 
interdicţia de a candida sau de a-şi exercita dreptul de vot în statul membru de origine nu 
trebuie să atragă după sine o interdicţie generală în toate statele membre. Statul membru de 
reşedinţă poate dispune că cetăţenii Uniunii, care au fost decăzuţi din dreptul de a candida sau 
de a vota în conformitate cu legislaţia statului membru de origine, nu pot exercita respectivul 
drept în statul membru de reşedinţă la alegerile pentru Parlamentul European decât dacă se 
dovedeşte că aceştia ar fi fost decăzuţi din acest drept pentru acelaşi delict şi în aceleaşi 
circumstanţe, în temeiul legislaţiei statului membru de reşedinţă. 

În aceeaşi privinţă, Comisia pentru afaceri constituţionale a iniţiat dezbaterea cu privire la o 
propunere de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot universal direct. Proiectul de raport al lui Andrew Duff a 
făcut obiectul mai multor schimburi de opinii în cadrul comisiei, fără a fi însă adoptat înainte 
de sfârşitul legislaturii.

Democraţia participativă care, dincolo de aspectul reprezentării politice şi al participării la 
alegerile europene, doreşte să stimuleze dezbaterea şi implicarea mai directă a societăţii civile 
la construcţia europeană, a mobilizat în mod egal eforturile Parlamentului European, care a 
căutat şi a formulat propuneri de natură să încurajeze dezbaterea între toţi cetăţenii. Rezoluţia 
referitoare la perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la 
Lisabona (raportul Genowefa Grabowska) reaminteşte rolul important pe care îl joacă 
societatea civilă în procesul de integrare europeană şi subliniază faptul că, pentru realizarea 
scopurilor şşi obiectivelor politice ale Uniunii Europene, este necesară o dezbatere publică 
mai amplă, un dialog civil mai eficient şi o sensibilizare sporită a conştiinţei politice. 
Parlamentul European solicită organizarea de forumuri care să aibă loc cel puţin o dată pe an 
între Parlament reprezentanţi ai societăţii civile din fiecare stat membru, precum şi reuniuni 
periodice între societatea civilă şi comisari. Consiliul ar trebui să faciliteze şi să simplifice 
accesul la lucrările sale, iar instituţiile Uniunii sunt invitate să păstreze registre actualizate ale 
tuturor organizaţiilor neguvernamentale pertinente. Deputaţii pledează în favoarea încheierii 
unui acord interinstituţional care să stabilească orientări obligatorii pentru nominalizarea 
reprezentanţilor societăţii civile, precum şi metode pentru organizarea şi finanţarea 
consultărilor. Comisia, la rândul ei, este invitată să prezinte o nouă propunere cu privire la 
asociaţiile europene, pentru ca organizaţiile societăţii civile europene să poată recurge la un 
temei juridic comun. Parlamentul European salută consolidarea democraţiei reprezentative şi 
participative, graţie introducerii în Tratatul de la Lisabona a „iniţiativei cetăţenilor”.

Comisia pentru afaceri constituţionale a invitat, de altfel, Comisia să prezinte, imediat după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, o propunere de regulament clară, simplă şi 
uşoară de consultat privind punerea în aplicare a acestei iniţiative (raportul Sylvia-Yvonne 
Kaufmann)1. Pentru a nu fi confundată cu dreptul la petiţie, propunerea ar trebui să conţină 
elemente concrete referitoare la definirea iniţiativei cetăţeneşti. Anexa la raport furnizează 
recomandări adresate Comisiei, iar deputaţii urmează să reflecteze, imediat după adoptarea 
acestui regulament, asupra punerii în aplicare a unui sistem eficace de urmărire a procedurii 
iniţiativei cetăţenilor. Raportul prevede că, pentru a putea fi declarată admisibilă, o iniţiativă 

                                               
1 Întrucât acest raport nu a fost examinat şi votat în şedinţă plenară, prezentarea se bazează pe rezultatul 

votului în cadrul comisiei
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cetăţenească trebuie să obţină sprijinul a unei proporţii de cel puţin 1/500 din populaţie din cel 
puţin un sfert din statele membre. Orice cetăţean al Uniunii care are drept de vot în 
conformitate cu legislaţia statului membru din care provine poate lua parte la o iniţiativă 
cetăţenească. Procedura iniţiativei cetăţeneşti cuprinde următoarele etape: înregistrarea 
iniţiativei, strângerea declaraţiilor de susţinere, depunerea iniţiativei, prezentarea poziţiei 
Comisiei şi verificarea conformităţii cu tratatele a actului legislativ solicitat. În prima etapă, 
Comisia examinează admisibilitatea formală a iniţiativei şi ia o decizie în termen de două luni. 
Strângerea declaraţiilor de susţinere individuale trebuie realizată în termen de un an începând 
cu prima zi a celei de-a treia luni după luarea deciziei privind înregistrarea iniţiativei 
cetăţeneşti, înţelegându-se că orice declaraţie de susţinere poate fi retrasă până la expirarea 
termenului de colectare a declaraţiilor de susţinere. Comisia verifică apoi reprezentativitatea 
iniţiativei cetăţeneşti şi ia o decizie în termen de două luni. În etapa următoare, revendicarea 
formulată în iniţiativă este examinată în fond de Comisie în termen de trei luni. În vederea 
asigurării transparenţei, raportul prevede că, Comisia nu trebuie să înceapă examinarea 
conţinutului unei cereri de iniţiativă cetăţenească decât după prezentarea unui raport referitor 
la finanţarea iniţiativei, care să indice în special sursele de finanţare (raportul de transparenţă).

Problematica participării cetăţeneşti la construcţia europeană a făcut, de asemenea, obiectul 
unei analize a Comisiei pentru afaceri constituţionale, care, în cadrul unui raport al lui Andrzej 
Wielowieyski, a examinat cauzele şi a căutat soluţii pentru a răspunde la criza de legitimitate 
pe care o traversează construcţia europeană. A fost organizat un atelier de lucru, dar comisia a 
preferat să nu adopte un raport referitor la acest subiect înainte de sfârşitul legislaturii.

Rolul jucat de reprezentanţii grupurilor de interese în luarea deciziilor sporeşte în timp şi, în 
rezoluţia sa referitoare la dezvoltarea cadrului de reglementare a activităţilor 
reprezentanţilor grupurilor de interese în instituţiile europene (raportul Alexander Stubb, 
Ingo Friedrich), Parlamentul European recunoaşte că, prin expertiza lor, aceştia deţin un rol 
fundamental în dialogul deschis şi pluralist care stă la baza unui sistem democratic. Insistând 
asupra necesităţii asigurării transparenţei, care este o cerinţă esenţială pentru legitimitatea 
Uniunii şi pentru încrederea cetăţenilor în aceasta şi care reprezintă un dublu demers care este 
necesar atât în funcţionarea instituţiilor, cât şi în activitatea persoanelor care desfăşoară 
activităţi de lobby, rezoluţia salută propunerea Comisiei referitoare la elaborarea unui cadru 
mai structurat pentru activităţile reprezentanţilor de interese şi aprobă înfiinţarea unui „ghişeu 
unic” pentru înregistrarea persoanelor care desfăşoară activităţi de lobby. Parlamentul 
European solicită un acord interinstituţional privind un registru comun cu caracter obligatoriu
sau, cel puţin, o recunoaştere reciprocă a registrelor separate. De asemenea, acesta ia act de 
proiectul de cod conduită al Comisiei şi reaminteşte că Parlamentul are deja un asemenea cod 
de peste 10 ani şi solicită Comisiei să negocieze cu Parlamentul în vederea stabilirii unor 
norme comune. În acest scop, propune crearea unui grup de lucru comun în vederea 
examinării implicaţiilor unui registru comun şi a elaborării unui cod de conduită comun. 
Trebuie să mai precizăm că rezoluţia solicită o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte 
intergrupurile, care în niciun caz nu sunt considerate organe ale Parlamentului.

În domeniul de reglementare, revizuirea generală a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului (raportul Richard Corbett) reprezintă modificarea cea mai importantă care 
vizează în acelaşi timp adaptarea regulamentului la deciziile grupului de lucru referitoare la 
reforma Parlamentului European şi pregătirea instituţiei în vederea intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona. La ora închiderii redactării prezentului document, acest raport se 
afla încă în curs de examinare în comisie în vederea adoptării, înainte de a fi dezbătut şi votat 
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în şedinţă plenară.

Pe lângă acest raport, Parlamentul European a adoptat, pe parcursul legislaturii, o serie de 
modificări referitoare la aspecte mai specifice ale regulamentului. Astfel, acesta a adoptat un 
articol privind rectificările, a căror formulare permite acoperirea tuturor tipurilor de erori, 
indiferent dacă sunt de natură lingvistică, de fond sau dacă s-au strecurat într-o procedură cu 
caracter legislativ sau nelegislativ sau întrun acord interinstituţional în curs de examinare
(raportul Richard Corbett). Într-un alt raport (raportul Gérard Onesta), Parlamentul European a 
modificat codul de conduită al membrilor săi pentru a evita unele forme extreme demonstraţii 
publice în incinta Parlamentului şi care ar putea imprima dezbaterii parlamentare un caracter 
mai puţin flatant (în special, interpelările verbale, altercaţiile etc.), fără însă a aduce atingere 
libertăţii de expresie parlamentară sau eventualei vivacităţi a dezbaterii în cadrul Adunării. 
Articolele 3 şi 4 privind verificarea prerogativelor şi durata mandatului parlamentar au 
fost adaptate (raportul Pahor Borut) în urma modificării Actului din 20 septembrie 1976 şi 
pentru a include dispoziţiile care îi permit Parlamentului să ia măsuri în eventualele cazuri de 
incompatibilitate evidentă, pentru a se putea reuni în ansamblul său în şedinţa constitutivă. 
Cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare au determinat Parlamentul European 
(raportul Marie-Line Reynaud) să modifice articolul 80 din regulament referitor la codificarea 
legislaţiei comunitare şi să introducă un nou articol care prevede o procedură de examinare a 
propunerilor de reformare. Aceste modificări demonstrează voinţa politică a Parlamentului de 
a contribui într-o măsură mai mare la eforturile de relansare a procesului de simplificare, în 
cadrul iniţiativei privind o „mai bună legiferare”. Prin revizuirea (raportul Ingo Friedrich) 
articolului 139 din regulamentul de procedură, Parlamentul European a prelungit până la 
sfârşitul legislaturii dispoziţiile derogatorii prevăzute în materie de asigurare (într-un număr 
suficient) a interpreţilor şi traducătorilor în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. 
Parlamentul confirmă totuşi faptul că politica multilingvismului integral rămâne un obiectiv 
fundamental al Uniunii şi, în principiu, regula care va fi aplicată în cadrul său. Modificarea 
articolului 201 alineatul (1) urmăreşte să permită preşedinţilor comisiilor să consulte comisia 
competentă în cazul unor îndoieli cu privire la aplicarea sau interpretarea regulamentului 
(raportul Richard Corbett). Parlamentul European şi-a modificat regulamentul de procedură în 
lumina Statutului deputaţilor, care va intra în vigoare în 2009 (raportul Ingo Friedrich). 
După această dată, reglementarea modalităţilor de rambursare şi a indemnizaţiilor deputaţilor 
se va baza pe articolele 9-23 şi pe articolele 27 şi 28 din Statutul deputaţilor, în locul dreptului 
Parlamentului de a stabili norme de organizare internă. O a doua serie de modificări se referă 
la posibilitatea oferită unui deputat individual de a prezenta o propunere de act comunitar în 
cadrul dreptului de iniţiativă a Parlamentului. Se prevede, astfel, că propunerea trebuie 
prezentată Preşedinţiei Parlamentului, care o transmite spre a fi examinată comisiei 
competente, aceasta din urmă hotărând cu privire la cursul care i se va da. Sunt prevăzute, de 
asemenea, modificări de ordin procedural în materie de traducere a amendamentelor şi un 
punct nou, referitor la „conflictele de interes personal”, este adăugat la anexa regulamentului. 
Articolul 29, care stabileşte compoziţia grupurilor politice a fost modificat (raportul Richard 
Corbett) pentru a ridica pragul minim pentru constituirea unui grup la 25 de deputaţi 
reprezentând cel puţin un sfert din statele membre. În cazul în care numărul de membri ai unui 
grup scade sub pragul necesar, preşedintele poate totuşi să-i permită să continue să 
funcţioneze până la următoarea şedinţă constitutivă, dacă grupul reprezintă cel puţin o cincime 
din statele membre şi dacă funcţionează de cel puţin un an. Modificarea adusă articolului 47 
din regulament urmăreşte să precizeze modalităţile de cooperare între mai multe comisii 
asociate asupra aceluiaşi dosar (raportul Richard Corbett). Se prevede că preşedintele, 
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raportorul şi raportorul pentru aviz trebuie să stabilească împreună părţile din text care intră în 
sfera lor de competenţă exclusivă, să fixeze modalităţile precise ale cooperării lor, iar comisia 
competentă în fond trebuie să poată accepta amendamentele unei comisii asociate, fără vot, 
atunci când acestea se referă la competenţele exclusive ale acesteia din urmă. În cele din urmă, 
în caz de conciliere, delegaţia Parlamentului trebuie să includă raportorul pentru aviz al 
oricărei comisii asociate. Simbolurile Uniunii (drapelul, imnul, deviza, ziua Europei la 9 mai) 
sunt utilizate de peste treizeci de ani de toate instituţiile europene şi au fost adoptate în mod 
oficial de Consiliul European din 1985. Încă de atunci a reieşit cu claritate că Parlamentul 
trebuie să-şi modifice regulamentul (raportul Carlos Carnero Gonzalez) pentru a stabili
normele de utilizare a acestora de către Parlamentul European. Esenţa modificărilor cuprinse 
în decizia referitoare la lucrările şedinţei plenare şi rapoartele de iniţiativă (raportul
Richard Corbett) derivă din propuneri formulate de grupul de lucru privind reforma 
parlamentară. Fiind în principal de natură tehnică, acestea se referă la: reforma procedurilor 
privind întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate Consiliului sau Comisiei, 
introducerea unui nou articol privind scurta prezentare a unui raport care nu necesită o 
dezbatere aprofundată, creşterea vizibilităţii Parlamentului în cadrul dezbaterilor şi 
modificarea articolelor referitoare la rapoartele din proprie iniţiativă.

Parlamentul European a adoptat, de asemenea, mai multe decizii interpretative ale 
regulamentului referitoare la votul prin scrutin secret (raportul Marie-Line Reynaud), 
soluţionarea conflictelor de competenţă, în special în ceea ce priveşte procedurile fără caracter 
legislativ (raportul Ingo Friedrich), trimiterea la regulament (Jo Leinen), declaraţiile scrise 
(raportul Richard Corbett), procedurile în faţa Curţii de Justiţie (raportul Costas Botopoulos), 
funcţiile preşedintelui (raportul Jo Leinen), biroul comisiilor (raportul Mauro Zani), atribuţiile 
comisiilor (Jo Leinen), cvorumul (raportul Jo Leinen), comisiile asociate şi procedura de aviz 
conform (raportul Jo Leinen).
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3. Affaires constitutionnelles
A. Traités et conférence intergouvernementale

aa. Traité constitutionnel
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Europa şi strategia de comunicare referitoare la acest tratat (B6-0067/2004) 25

-

- Rezoluţia Parlamentului European din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004/2129(INI)) - raportul 
Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 27

-

- Rezoluţia Parlamentului European din 26 mai 2005 privind aspectele 
instituţionale ale serviciului european pentru acţiunea externă (B6-
0320/2005) 35

-

- Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2006 privind perioada de 
reflecţie : structura, subiectele şi cadrul de evaluare a dezbaterii privind 
Uniunea Europeană (2005/2146(INI)) - raportul Andrew Duff / Johannes 
Voggenhuber 37

-

- Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2006 privind etapele 
viitoare ale perioadei de reflecţie şi analiză a viitorului Europei (B6-
0327/2006) 44

-

- Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2007 privind
foaia de parcurs a procesului constituţional al Uniunii (2007/2087(INI)) -
raportul Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 47

-

ab. La charte de droits fondamentaux

- Decizia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la 
aprobarea de către Parlamentul European a Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene (2007/2218(ACI)) 52

- - raportul Jo Leinen 52
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ac. Le Traité de Lisbonne et sa mise en œuvre 

- Rezoluţia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind convocarea 
Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European 
(articolul 48 din Tratatul UE) (2007/0808 (CNS)) - raportul Jo Leinen 67

-

- Rezoluţia Parlamentului European din 20 februarie 2008 privind Tratatul 
de la Lisabona (2007/2286(INI)) - raportul Richard Corbett / Íñigo 
Méndez De Vigo 71

-

- Raport privind noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care 
decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona (2008/2063(INI)) 
- raportul Jo Leinen 78

-

- Raport referitor la dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi 
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(2008/2120(INI)) - raportul Elmar Brok 90

-

- Raport referitor la impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării 
echilibrului instituţional al Uniunii Europene (2008/2073(INI)) - raportul 
Jean-Luc Dehaene 97

-

- Propunere de rezoluţie a Parlamentului European referitoare la continuarea 
procedurilor de ratificare a Tratatului de la Lisabona (AFCO/6/68955) 111

-
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-
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pentru aprobarea Comisiei Europene (2005/2024(INI)) - raportul Andrew 
Duff 128

Propositions législatives en instances

- Rezoluţia Parlamentului European din 16 mai 2006 privind rezultatul 
examinării propunerilor legislative în lucru la legiuitor (2005/2214(INI)) -
raportul Sylvia-Yvonne Kaufmann 131

-Procédure de codécision

- Decizia Parlamentului European din 22 mai 2007 referitoare la adoptarea 
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codecizie (2005/2125(ACI)) 136
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-

Error! No table of contents entries found.
Compétences d'exécution de la Commission (Comitologie)

- Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 iulie 2006 privind 
proiectul de decizie al Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE 
privind stabilirea normelor de exercitare a competenţelor de executare 
conferite Comisiei (2002/0298(CNS)) - raportul Richard Corbett 145

-

- Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2006 referitoare la încheierea 
unui Acord interinstituţional sub forma unei declaraţii comune cu privire la 
proiectul de decizie al Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE 
privind stabilirea normelor de exercitare a competenţelor de executare 
conferite Comisiei (noua procedură de reglementare cu control) 
(2006/2152(ACI)) - raportul Richard Corbett 146

-

Annexe: 
Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a 
Comisiei 148

- Decizia Parlamentului European din 8 mai 2008 referitoare la încheierea 
unui Acord interinstituţional între Parlamentul European şi Comisie privind 
normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de 
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE 
(2008/2002(ACI)) - raportul Monica Frassoni 152



DV\779820RO.doc 23/377 PE423.766

RO

Error! Bookmark not defined.
bb. Autres institutions
Médiateur

- Rezoluţia Parlamentului European din 18 iunie 2008 privind adoptarea unei 
decizii a Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 
94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile 
generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului (2006/2223(INI)) -
raportul Anneli Jäätteenmäki 160

Office des publications

- Decizia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la 
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Rezoluţia Parlamentului European din 14 octombrie 2004 privind procedurile de ratificare a 
Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi strategia de comunicare 
referitoare la acest tratat (B6-0067/2004)

Le Parlement européen,

– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, sur lequel les chefs d'État ou de 
gouvernement des États membres de l'Union européenne, réunis au sein de la Conférence 
intergouvernementale, ont marqué leur accord le 18 juin 20041, sur la base du texte élaboré par 
la Convention européenne, et qui doit être signé à Rome le 29 octobre 2004,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant la portée historique de l'accord intervenu le 18 juin 2004, qui a représenté le premier 
acte politique majeur de l'Union européenne élargie, en posant les fondements d'une Union 
renouvelée, basée sur plus de démocratie, de transparence et d'efficacité,

B. considérant que, en 2005, 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et 16 ans après la 
fin de la division de l'Europe, notre continent vit réconcilié dans un régime de paix et de liberté, 
s'appuyant sur une intégration économique et politique de plus en plus étroite, dont les 
Communautés européennes puis l'Union européenne, et leurs élargissements successifs, ont été 
le vecteur décisif,

C. considérant qu'il importe que la Constitution soit présentée de la manière la plus claire, la plus 
objective et la plus compréhensible possible aux citoyens européens, en mettant clairement en 
exergue les éléments déjà en vigueur et soulignant les dispositions nouvelles,

1. rendra son avis sur le traité constitutionnel dans les meilleurs délais après sa signature;

2. demande au Conseil de rechercher une approche coordonnée quant au calendrier des procédures 
nationales de ratification et de partager les meilleures pratiques en matière de contrôle 
parlementaire et de campagne référendaire;

3. estime que la période du 5 au 8 mai 2005 pourrait être choisie comme étant le moment 
approprié pour la tenue des référendums sur la Constitution ou la ratification parlementaire 
prévus dans les États membres, sachant que cette période aurait une valeur symbolique tant pour 
la paix sur notre continent que pour la construction européenne;

4. suggère que la procédure de ratification soit achevée pour juin 2006 dans tous les États 
membres;

5. estime qu'il est essentiel de privilégier la dimension européenne du projet de Constitution dans 
les procédures de ratification nationales, afin de renforcer le sentiment partagé d'une 
communauté civique à travers l'Union;

6. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de campagne et de communication 

                                               
1 Document CIG 87/04.
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appropriée; se déclare prêt à contribuer à cette stratégie;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Rezoluţia Parlamentului European din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei 
Constituţii pentru Europa (2004/2129(INI)) - raportul Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 

Le Parlement européen,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé "la Constitution"),

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels que 
modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1,

– vu la déclaration du Conseil européen de Laeken2,

– vu ses résolutions qui ont posé les jalons d'une Constitution pour l'Europe3,

– vu ses résolutions préparant les Conférences intergouvernementales précédentes4 et ses 
résolutions évaluant les résultats de celles-ci1 , 

                                               
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
2 Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Résolution du 14.2.1984 relative au projet de traité instituant l'Union européenne (JO C 77 du 19.3.1984, 

p. 53, rapporteur: Altiero Spinelli; 1-1200/1983);
Résolution du 11.7.1990 sur les orientations du Parlement européen relatives à un projet de Constitution 
pour l'Union européenne (JO C 231 du 17.9.1990, p. 91, rapporteur: Emilio Colombo; A3-0165/1990);
Résolution du 12.12.1990 sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne (JO C 19 du 28.1.1991, 
p. 65, rapporteur: Emilio Colombo; A3-0301/1990);
Résolution du 10.2.1994 sur la Constitution de l'Union européenne (JO C 61 du 28.2.1994, p. 155, 
rapporteur: Fernand Herman; A3-0064/1994);
Résolution du 25.10.2000 sur la constitutionnalisation des traités (JO C 197 du 12.7.2001, p. 186, 
rapporteur: Olivier Duhamel; A5-0289/2000).

4 Résolution du 14.3.1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 96 du 17.4.1990, p. 114, rapporteur: David Martin; 
A3-0047/1990);
Résolution du 11.7.1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 231 du 17.9.1990, p. 97, rapporteur: David Martin; 
A3-0166/1990);
Résolution du 22.11.1990 sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 324 du 24.12.1990, p. 219, rapporteur: David Martin; 
A3-0270/1990);
Résolution du 22.11.1990 portant avis du Parlement européen sur la convocation des Conférences 
intergouvernementales sur l'Union économique et monétaire et sur l'union politique (JO C 324 du 
24.12.1990, p. 238, rapporteur: David Martin; A3-0281/1990);
Résolution du 17.5.1995 sur le fonctionnement du Traité sur l'Union européenne dans la perspective de la 
Conférence intergouvernementale de 1996 - Mise en œuvre et développement de l'Union (JO C 151 du 
19.6.1995, p. 56, rapporteurs: Jean-Louis Bourlanges et David Martin; A4-0102/1995);
Résolution du 13.3.1996 portant (i) avis du Parlement européen sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale, (ii) évaluation des travaux du groupe de réflexion et précision des priorités 
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– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe adopté par consensus par la 
Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 ainsi que ses résolutions préparant puis 
évaluant les travaux de la Convention2,

– vu les avis sur la Constitution émis par le Comité des régions le 17 novembre 20043 et par le 
Comité économique et social européen le 28 octobre 20044 à la demande du Parlement 
européen5,

– vu les points de vue exprimés par les représentants des associations régionales, les partenaires 
sociaux et les plates-formes de la société civile lors d'une audition organisée le
25 novembre 2004,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de 

                                                                                                                                                           
politiques du Parlement européen en vue de la Conférence intergouvernementale (JO C 96 du 1.4.1996, p. 
77, rapporteurs: Raymonde Dury et Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996);
Résolution du 18.11.1999 sur la préparation de la réforme des traités et la prochaine Conférence 
intergouvernementale (JO C 189 du 7.7.2000, p. 222, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; 
A5-0058/1999);
Résolution du 3.2.2000 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (JO C 309 du 
27.10.2000, p. 85, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; A5-0018/2000);
Résolution du 16.3.2000 sur l'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
(JO C 377 du 29.12.2000, p. 329, rapporteurs: Andrew Duff et Johannes Voggenhuber; A5-0064/2000);
Résolution du 13.4.2000 sur les propositions du Parlement européen pour la Conférence 
intergouvernementale (JO C 40 du 7.2.2001, p. 409, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; 
A5-0086/2000);

1 Résolution du 16.1.1986 sur la position du Parlement européen sur l'Acte unique approuvé par la 
Conférence intergouvernementale les 16 et 17 décembre 1985 (JO C 36 du 17.2.1986, p. 144, rapporteur: 
Altiero Spinelli, A2-0199/1985);
Résolution du 11.12.1986 sur l'Acte unique européen (JO C 7 du 12.1.1987, p. 105, rapporteur: Luis 
Planas Puchades; A2-0169/1986);
Résolution du 7.4.1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales (JO C 125 du 18.5.1992, 
p. 81, rapporteurs: David Martin et Fernand Herman; A3-0123/1992);
Résolution du 19.11.1997 sur le traité d'Amsterdam (JO C 371 du 8.12.1997, p. 99, rapporteurs: 
Iñigo Méndez de Vigo et Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997);
Résolution du 31.5.2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne (JO C 47 E du 21.2.2002, 
p. 108, rapporteurs: Iñigo Méndez de Vigo et António José Seguro; A5-0168/2001).

2 Résolution du 29.11.2001 sur le processus constitutionnel et l'avenir de l'Union (JO C 153 E du 
27.6.2002, p. 310, rapporteurs: Jo Leinen et Iñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001);
Résolution du 24.9.2003 sur le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe et portant avis 
du Parlement européen sur la convocation de la conférence intergouvernementale (JO C 77 E du 
26.3.2004, p. 255, rapporteurs: José María Gil-Robles Gil-Delgado et Dimitris Tsatsos; A5-0299/2003).

3 CdR 354/2003 fin, non encore publié au Journal officiel.
4 CESE 1416/2004, non encore publié au Journal officiel.
5 Points 8.2 et 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture, de la 
commission de la pêche, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des pétitions 
(A6-0070/2004),

considérant que

A. au fil de son histoire, l'Union européenne a joué un rôle déterminant dans la création d'un 
espace en expansion continue de paix et de prospérité, de démocratie et de liberté, de justice et
de sécurité,

B. la Constitution consolide ces acquis et apporte des innovations indispensables au maintien et au 
renforcement de la capacité d'une Union comptant 25 États membres, et potentiellement plus, 
d'agir avec efficacité dans le domaine intérieur comme dans le domaine extérieur,

C. les efforts déployés par le Parlement européen, depuis sa première élection directe, pour 
élaborer une constitution ont été couronnés par le succès de la Convention, qui en a élaboré le 
projet en appliquant une méthode démocratique, représentative et transparente, laquelle a fait la 
preuve de son efficacité et a tenu compte des contributions des citoyens européens, débouchant 
sur un consensus que la Conférence intergouvernementale a laissé intact pour l'essentiel,

D. la Constitution, compromis qui devait être acceptable pour tous les États membres, a 
inévitablement laissé de côté des propositions, notamment du Parlement européen et de la 
Convention qui, de l'avis de leurs auteurs, auraient encore amélioré l'Union, nombre de ces 
propositions demeurant des possibilités pour l'avenir,

E. l'approbation de la Constitution par chaque gouvernement national de l'Union européenne 
montre que les gouvernements élus des États membres considèrent tous que ce compromis 
constitue la base sur laquelle ils souhaitent travailler ensemble à l'avenir, ce qui exige de chacun 
d'eux qu'ils fassent preuve d'un engagement politique maximal pour garantir sa ratification avant 
le 1er novembre 2006,

F. la Constitution fait l'objet de certaines critiques exprimées lors de débats publics, qui ne 
reflètent pas le contenu réel et les conséquences juridiques de ses dispositions, dans la mesure 
où la Constitution ne débouchera pas sur la création d'un super-État centralisé, renforcera plutôt 
qu'affaiblira la dimension sociale de l'Union, et ne méconnaît pas les racines historiques et 
spirituelles de l'Europe puisqu'elle fait référence à son héritage culturel, religieux et humaniste,

1. conclut que, prise dans son ensemble, la Constitution représente un compromis satisfaisant et 
une amélioration considérable par rapport aux traités existants qui, une fois entré en vigueur, 
apportera des avantages visibles aux citoyens (ainsi qu'au Parlement européen et aux parlements 
nationaux, leurs représentations démocratiques), aux États membres (y compris à leurs autorités 
régionales et locales), au fonctionnement efficace des institutions de l'Union européenne et, 
partant, à l'Union dans son ensemble;

Clarté accrue quant à la nature et aux objectifs de l'Union

2. se félicite de ce que la Constitution apporte aux citoyens une plus grande clarté quant à la nature 
et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette dernière et les États membres, 
notamment parce que:
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a) l'ensemble complexe des traités européens est remplacé par un document unique plus lisible 
énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences et les limites de celles-ci, ses 
instruments de politique et ses institutions,

b) la double légitimité de l'Union est réaffirmée, et il est précisé qu'il s'agit d'une union d'États 
et de citoyens,

c) le socle de valeurs communes à tous les États membres sur lequel l'Union est fondée et qui 
noue un lien solide entre les citoyens de l'Union est rendu explicite et élargi,

d) les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et ses relations avec 
les États membres sont clarifiés et mieux définis,

e) la cohésion économique, sociale et territoriale est réaffirmée en tant qu'objectif de l'Union,

f) de nouvelles dispositions d'application générale sont introduites en ce qui concerne un 
niveau d'emploi élevé, la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, l'élimination de 
tout type de discrimination, la lutte contre l'exclusion sociale et la promotion de la justice 
sociale, la protection sociale, un niveau élevé d'éducation, de formation et de santé, la 
protection des consommateurs, la promotion du développement durable et le respect des 
services d'intérêt général,

g) la confusion entre la "Communauté européenne" et l'"Union européenne" prendra fin, 
l'Union européenne devenant une entité et une structure juridique unique,

h) les actes législatifs européens sont simplifiés et leur terminologie est clarifiée grâce à 
l'utilisation d'un vocabulaire plus compréhensible: "lois européennes" et "lois-cadres 
européennes" remplacent les innombrables types d'actes actuels (règlements, directives, 
décisions, décisions-cadres, etc.),

i) il est garanti que l'Union ne sera jamais un "super État" centralisé tout-puissant:

– en mettant un accent notable sur la décentralisation qu'implique la devise "unie dans la 
diversité",

– en prévoyant l'obligation de "respecter l'identité nationale des États membres, inhérente 
à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale",

– en prévoyant les principes d'attribution (en vertu desquels l'Union ne détient que les 
compétences que lui confèrent les États membres), de subsidiarité et de 
proportionnalité,

– en prévoyant la participation des États membres eux-mêmes au processus décisionnel 
de l'Union et à l'approbation de toute modification de celui-ci,

j) l'inscription des symboles de l'Union dans la Constitution sensibilisera davantage aux 
institutions et à leur action,

k) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens de pouvoir compter 
sur le soutien de tous les États membres de l'Union en cas d'attaque terroriste ou de 
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme;



DV\779820RO.doc 31/377 PE423.766

RO

Efficacité accrue et rôle renforcé dans le monde

3. se félicite du fait qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution, les institutions de l'Union 
seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité, notamment parce que:

a) les domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil statueront à la 
majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sont sensiblement étendus, élément capital pour 
que l'Union à vingt-cinq soit en mesure de fonctionner sans être bloquée par des vetos,

b) la présidence du Conseil européen aura une durée de deux ans et demi, qui remplacera la 
présidence tournante de six mois,

c) le nombre des membres de la Commission sera réduit à partir de 2014, sur la base d'un 
roulement assurant l'égalité entre les États membres,

d) la visibilité de l'Union et sa capacité en tant qu'acteur sur la scène mondiale seront 
sensiblement renforcées:
– le haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne et le commissaire 

aux relations extérieures - deux postes qui sont à l'origine de double emplois et de 
confusion - seront fusionnés en un seul poste de "ministre des Affaires étrangères de 
l'Union", qui sera un des vice-présidents de la Commission, présidera le Conseil des 
affaires étrangères et s'exprimera au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une 
position commune de celle-ci,

– il sera créé un service d'action extérieure unique, qui devra être lié à la Commission le 
plus étroitement possible et conduire à un renforcement de l'Europe communautaire,

– le fait de doter l'Union de la personnalité juridique, comme c'était le cas précédemment 
pour la Communauté européenne, renforcera sa capacité d'agir dans le domaine des 
relations internationales et d'être partie à des accords internationaux,

– la capacité de l'Union de se doter de structures communes dans le domaine de la 
sécurité et de la politique de défense sera renforcée, tout en étant assortie de 
l'indispensable souplesse permettant les approches divergentes des États membres dans 
ces domaines,

e) le nombre des actes législatifs de l'Union sera réduit, de même que celui des procédures 
d'adoption de ceux-ci, cependant que la distinction entre actes législatifs et actes 
d'exécution sera clarifiée,

f) l'action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures fera l'objet de procédures 
plus efficaces, ce qui est gage de progrès concrets en matière de justice, de sécurité et 
d'immigration,

g) pour un certain nombre d'autres questions, le recours à la méthode communautaire, qui a 
fait ses preuves, sera facilité dès lors qu'existera la volonté politique d'y faire appel,

h) les possibilités de recourir à des arrangements souples lorsque tous les États membres ne 
sont pas disposés ou en mesure d'engager certaines politiques en même temps sont élargies;

Responsabilité démocratique accrue
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4. se félicite de ce que les citoyens exerceront un contrôle accru sur l'action de l'Union européenne 
par une responsabilité démocratique accrue de celle-ci, grâce notamment aux améliorations 
suivantes:

a) l'adoption de la législation de l'Union européenne sera soumise à l'examen préalable des 
parlements nationaux et, sous réserve de quelques exceptions, à la double approbation des 
gouvernements nationaux (réunis au sein du Conseil) et du Parlement européen élu 
directement - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe dans aucune autre structure 
supranationale ou internationale,

b) toutes les propositions législatives de l'Union européenne seront transmises aux parlements 
nationaux en temps utile pour permettre à ceux-ci d'en débattre avec leurs ministres avant 
que le Conseil n'adopte une position, et les parlements auront en outre le droit de faire des 
objections aux propositions s'ils estiment que celles-ci outrepassent les attributions de 
l'Union européenne,

c) le Parlement européen se prononcera en principe sur la législation de l'Union à égalité avec 
le Conseil,

d) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, un lien étant ainsi établi 
avec les résultats des élections européennes,

e) le ministre des Affaires étrangères de l'Union nommé de commun accord par le Conseil 
européen et le Président de la Commission sera responsable tant devant le Parlement 
européen que devant le Conseil européen,

f) une nouvelle procédure budgétaire nécessitera l'approbation tant du Conseil que du 
Parlement européen pour toute dépense de l'Union européenne, sans exception, de sorte que 
toutes les dépenses feront l'objet d'un contrôle démocratique complet,

g) l'exercice de pouvoirs législatifs délégués par la Commission sera soumis à un nouveau 
système de contrôle du Parlement européen et du Conseil, ce qui permettra à chacune de 
ces institutions d'évoquer des décisions de la Commission auxquelles elle s'oppose,

h) les agences, notamment Europol, seront soumises à un contrôle parlementaire renforcé,

i) les réunions du Conseil seront publiques lorsque le Conseil discute et adopte la législation 
de l'Union,

j) le rôle du Comité des régions est renforcé,

k) s'agissant des futures révisions de la Constitution, le Parlement européen aura lui aussi le 
pouvoir de faire des propositions et l'examen de tout projet de révision sera effectué par une 
Convention, à moins que le Parlement ne marque son accord sur le fait que cela ne soit pas 
nécessaire;

Accroissement des droits des citoyens

5. se félicite du fait que les droits des citoyens seront renforcés à la suite des améliorations 
suivantes:
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a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la partie II 
de la Constitution, ce qui signifie que toutes les dispositions du droit de l'Union européenne 
et que toutes les mesures prises par les institutions de l'Union européenne ou fondées sur le 
droit de l'Union européenne devront respecter ces normes,

b) l'Union adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'Union 
sera soumise au même regard extérieur que les États membres,

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens, des partenaires sociaux, 
des associations représentatives et de la société civile aux délibérations de l'Union,

d) l'introduction du droit d'initiative des citoyens européens, permettant à ces derniers de 
présenter des propositions sur certaines questions, dès lors qu'ils estiment qu'un acte 
législatif de l'Union est nécessaire à la mise en œuvre de la Constitution,

e) l'accès des particuliers à la justice dans le contexte du droit de l'Union européenne sera 
étendu;

Conclusions

6. approuve le traité constitutionnel et préconise sans réserve sa ratification;

7. considère que la Constitution fournira un cadre stable et durable pour le développement futur de 
l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de celle-ci tout en prévoyant des 
mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera nécessaire;

8. Annonce sa volonté d'user du droit nouveau d'initiative que lui conférera la Constitution pour 
proposer des améliorations à celle-ci;

9. espère que tous les États membres de l'Union européenne seront en mesure de mener à bien la 
ratification pour la mi-2006;

10. demande de nouveau que tout soit mis en œuvre pour informer les citoyens européens, en toute 
clarté et objectivité, sur le contenu de la Constitution; invite en conséquence les institutions 
européennes et les États membres, lors de la diffusion auprès des citoyens du texte 
constitutionnel (en version intégrale ou résumée), à distinguer clairement les éléments déjà en 
vigueur dans les traités actuels, des dispositions nouvelles introduites par la Constitution, et ce, 
tant par souci pédagogique vis-à-vis du public que pour éclairer les débats; les invite aussi à 
reconnaître le rôle des organisations de la société civile dans les débats sur la ratification et à 
fournir un soutien suffisant pour permettre à ces organisations de faire participer leurs adhérents 
à ces débats dans l'Union européenne tout entière, afin de promouvoir l'implication active des 
citoyens dans les discussions sur la ratification;

o

o     o
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11. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des 
affaires constitutionnelles aux parlements nationaux des États membres, au Conseil, à la 
Commission ainsi qu'aux anciens membres de la Convention européenne, et de faire en sorte 
que les services du Parlement, notamment ses bureaux d'information, fournissent une ample 
information sur la Constitution et sur la position du Parlement sur celle-ci.
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Rezoluţia Parlamentului European din 26 mai 2005 privind aspectele instituţionale ale 
serviciului european pentru acţiunea externă (B6-0320/2005)

Le Parlement européen,

– vu la déclaration 24 de la conférence des représentants des gouvernements des États membres 
ad article III-296 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, annexée à l'acte final, 
signé le 29 octobre 2004, de la conférence intergouvernementale précitée1,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004, notamment les 
paragraphes 71 à 73,

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe et 
notamment son paragraphe 3, point d)2,

– vu l'audition à laquelle la commission des affaires constitutionnelles a procédé le 15 mars 2005,

– vu la question pour réponse orale posée à la Commission sur les aspects institutionnels du 
"service européen pour l'action extérieure", au nom de la commission des affaires 
constitutionnelles (document O-0054/05),

– vu la réponse explicative faite au nom de la Commission lors de la séance du 11 mai 2005 et le 
débat qui a suivi,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que les modalités d'organisation du futur service européen pour l'action extérieure 
revêtent une importance primordiale si l'on veut réussir à rendre plus cohérentes, plus visibles et 
plus efficaces les relations extérieures de l'Union,

B. considérant que le secrétaire général du Conseil et haut représentant pour la politique étrangère 
et de sécurité commune et la Commission présenteront conjointement, lors de la réunion du 
Conseil européen de juin 2005, un rapport sur les progrès réalisés dans la préparation du service 
européen pour l'action extérieure,

C. considérant qu'il semble nécessaire que le Parlement européen et la Commission s'accordent en 
temps utile sur certaines questions fondamentales concernant les modalités d'organisation du 
service européen pour l'action extérieure,

1. rappelle à la Commission qu'une décision visant à mettre en place le service européen pour 
l'action extérieure n'est possible qu'avec son accord et invite la Commission à peser de tout son 
poids institutionnel dans les travaux préparatoires correspondants pour conserver et développer 
le modèle communautaire dans le domaine des relations extérieures;

                                               
1 JO C 310 du 16.12.2004, p. 420.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0004.
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2. est convaincu qu'il convient à cet effet d'intégrer le service européen pour l'action extérieure du 
point de vue organisationnel, administratif et budgétaire dans les services de la Commission, le 
pouvoir de direction du ministre des affaires étrangères, dès lors que celui-ci assume également 
la fonction de vice-président de la Commission, garantissant – comme il découle de la 
Constitution – l'assujettissement du service européen aux décisions du Conseil en matière de 
politique extérieure "classique" (PESC et PSDC) et à celles du collège de la Commission dans le 
domaine des relations extérieures;

3. invite instamment la Commission à insister, conformément au sens et à la finalité des 
dispositions constitutionnelles et dans l'esprit des délibérations de la convention
constitutionnelle, pour que les principes suivants soient respectés dans les propositions futures:

a) le personnel du service européen pour l'action extérieure devrait se composer, dans une 
proportion équilibrée et pertinente, de fonctionnaires issus de la Commission, du 
secrétariat général du Conseil et des services diplomatiques nationaux;

b) les modalités d'organisation du service européen pour l'action extérieure devraient 
garantir une action harmonisée de l'Union dans ses relations extérieures; en particulier, 
les services chargés des questions relevant au sens strict de la PESC et les fonctionnaires 
assumant des fonctions dirigeantes au sein des délégations devraient être affectés au 
service européen pour l'action extérieure;

c) il n'est pas nécessaire de priver l'ensemble des directions générales de la Commission de 
toute compétence en matière de relations extérieures; le rapport d'étape présenté au 
Conseil européen devrait présenter une base de discussion pour les services concernés 
(notamment les directions générales Commerce, Développement et Élargissement, 
l'Office de coopération EuropeAid, l'Office d'aide humanitaire et les services de la 
direction générale Affaires économiques et monétaires orientés vers l'action extérieure);

d) dans les pays tiers, les délégations de la Commission et les bureaux de liaison du Conseil 
devraient fusionner et donner naissance à des "ambassades de l'Union" dirigées par des 
fonctionnaires du service européen pour l'action extérieure, placés sous l'autorité et la 
surveillance du ministre des affaires étrangères mais relevant sur le plan administratif 
des services de la Commission, ce qui n'exclut pas que les experts de ces délégations 
soient issus d'autres directions générales de la Commission ou du Parlement;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2006 privind perioada de reflecţie : 
structura, subiectele şi cadrul de evaluare a dezbaterii privind Uniunea Europeană
(2005/2146(INI)) - raportul Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Le Parlement européen,

– vu le traité de Nice,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, 

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

– vu la déclaration faite le 18 juin 2005 par les chefs d'État et de gouvernement sur la ratification 
du traité établissant une Constitution pour l'Europe, à l'issue du Conseil européen des 16 et 
17 juin 2005,

– vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union 
européenne,

– vu les avis sur la période de réflexion émis par le Comité des régions le 13 octobre 20052, et par 
le Comité économique et social européen le 26 octobre 20053, à la demande du Parlement4,

 vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission 
des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0414/2005),

considérant que

A. le traité établissant une Constitution pour l'Europe a été signé par les chefs d'État et de 
gouvernement des vingt-cinq États membres de l'Union européenne le 29 octobre 2004, et a été 
confirmé à nouveau par le Conseil européen dans sa déclaration du 18 juin 2005,

B. la Constitution a été élaborée par la Convention européenne, ce qui, comparé aux procédures 
précédentes visant à préparer de nouveaux traités, a permis d'atteindre un nouveau degré 
d'ouverture, de pluralisme et de légitimité démocratique,

C. le Parlement européen a approuvé, dans sa résolution du 12 janvier 2005, la Constitution à une 
                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 CdR 250/2005 fin, non encore publié au Journal officiel.
3 CESE 1249/2005, non encore publié au Journal officiel.
4 Points 9.1 et 9.2, P6_PV(2005)09-06, non encore publié au Journal officiel.
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majorité des deux tiers, en estimant qu'elle "représente un compromis satisfaisant et une 
amélioration considérable par rapport aux traités existants" et qu'elle "fournira un cadre stable et 
durable pour le développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement 
futur de celle-ci tout en prévoyant des mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera 
nécessaire",

D. les réformes contenues dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe visent, entre 
autres, à remédier aux conséquences de l'élargissement de l'Union européenne survenu le 
1er mai 2004, dont le succès, ainsi que celui des élargissements futurs, se trouvera compromis si 
un ensemble de dispositions constitutionnelles n'est pas ratifié,

E. treize États membres1, représentant une majorité des États membres de l'Union, ont depuis lors 
ratifié la Constitution conformément à leurs propres exigences constitutionnelles, y compris par 
voie de référendum en Espagne et au Luxembourg,

F. la France et les Pays-Bas, à la suite des référendums qui ont eu lieu respectivement le 29 mai et 
le 1er juin 2005, ont refusé de ratifier la Constitution – ce qui a eu pour résultat l'enlisement du 
processus de ratification dans la plupart des dix États membres restants,

G. en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, la Constitution n'entrera en vigueur 
qu'après avoir été ratifiée par tous les États membres,

H. la déclaration 30 annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose que "si à 
l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou 
plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le 
Conseil européen se saisit de la question",

I. il est nécessaire de respecter les États membres et leurs peuples qui ont ratifié la Constitution 
aussi bien que la décision de ceux qui ne l'ont pas ratifiée, et d'analyser avec soin les causes des 
résultats défavorables en France et aux Pays-Bas,

J. le vote "non" semble avoir été davantage l'expression d'un désaccord sur l'état actuel de l'Union 
qu'une opposition spécifique aux réformes constitutionnelles, mais ce vote a paradoxalement 
pour conséquence de maintenir le statu quo et de bloquer les réformes,

K. le Conseil européen a confirmé cette analyse en estimant, dans sa déclaration du 18 juin 2005, 
que "ces résultats ne remettent pas en cause l'attachement des citoyens à la construction 
européenne" et que "les citoyens ont toutefois exprimé des préoccupations et des inquiétudes 
dont il faut tenir compte"; le Conseil européen a donc décidé une "période de réflexion... pour 
permettre un large débat dans chacun de nos pays associant tant les citoyens, la société civile, 
les partenaires sociaux, les parlements nationaux, que les partis politiques"; les chefs d'État et de 
gouvernement se sont mis d'accord pour, au cours du premier semestre 2006, "procéder à une 
appréciation d'ensemble des débats nationaux et convenir de la suite du processus",

L. dans cette déclaration, les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré que le processus de 
ratification pouvait se poursuivre, et sont également convenus que la date initiale de l'entrée en 

                                               
1 Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, 

Autriche, Slovénie et Slovaquie.
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vigueur de la Constitution (le 1er novembre 2006) serait reportée,

M. le Conseil européen, cependant, n'a pas clairement attiré l'attention sur la période de réflexion ni 
n'a défini les méthodes et le cadre permettant de tirer des conclusions de ce débat, et apparaît 
depuis lors comme manquant à la fois de volonté politique et de la capacité de stimuler et de 
gérer le dialogue européen,

N. le Conseil européen de décembre 2005 a invité la Commission à entreprendre un "réexamen 
complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y compris la PAC, ainsi que 
des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni" en 2008/2009,

O. la période de réflexion a débuté par des débats portant davantage sur le contexte que sur le texte, 
où les thèmes tels que l'avenir du modèle social européen, les perspectives économiques 
européennes, la vitesse de l'élargissement, le budget à moyen terme et le marché unique des 
services, occupaient chacun une place importante,

P. la Commission a publié sa contribution sur la période de réflexion afin de restaurer la confiance 
du public dans l'Union européenne en soutenant les débats nationaux et en encourageant les 
initiatives au niveau communautaire; mais ceci ne dispense pas l'ensemble des institutions 
politiques européennes de conjuguer leurs efforts et d'imprimer une direction au processus, qui 
prenne au sérieux l'importance stratégique de la Constitution et la réalité politique des 
conditions préalables dont dépend son succès,

Q. il incombe aux parlements nationaux et au Parlement européen de jouer leur rôle à part entière 
pendant la période de réflexion, notamment par le biais d'une série de plateformes 
parlementaires communes propres à "stimuler, orienter et synthétiser" le dialogue européen1,

1. réitère sa conviction que le traité de Nice n'offre pas une base viable pour la poursuite du 
processus d'intégration européenne;

2. confirme sa détermination à parvenir sans retard indu à un accord constitutionnel qui renforce la 
démocratie parlementaire, la transparence et l'état de droit, consacre les droits fondamentaux, 
développe la citoyenneté et augmente la capacité de l'Union élargie à agir efficacement sur le 
plan intérieur et sur la scène internationale; craint que, à défaut d'un règlement en ce sens de la 
question constitutionnelle, il ne soit pas possible pour l'Union d'attendre un soutien de la part de 
ses citoyens, de conserver la dynamique de l'intégration et de devenir un partenaire crédible 
dans les affaires mondiales; rappelle qu'il a souscrit au traité établissant une Constitution pour 
l'Europe dans la mesure où ce dernier devait permettre de réaliser ces objectifs; demande au 
Conseil européen de juin 2006 de prendre lui aussi solennellement ce même engagement en 
faveur d'un accord constitutionnel sur l'avenir de l'Europe;

3. reconnaît que la ratification de la Constitution fait à présent face à des difficultés qui peuvent 
s'avérer insurmontables, à moins que des mesures puissent être prises pour répondre aux 
préoccupations exprimées, notamment, en France et aux Pays-Bas;

4. souligne qu'un nouvel élargissement de l'Union sera impossible, après l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie, sur la base du traité de Nice;

                                               
1 XXXIVème réunion de la COSAC, les 10-11 octobre 2005.
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5. rappelle que les problèmes politiques et la faiblesse institutionnelle auxquelles la Convention 
était censée remédier vont persister – et même devenir plus criantes – aussi longtemps que les 
réformes consacrées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'auront pas été 
mises en vigueur;

6. note qu'un grand nombre des préoccupations exprimées concernent davantage des questions 
d'ordre général et spécifique liées au contexte plutôt qu'au texte lui-même; est d'avis que, si des 
progrès peuvent être accomplis sur ces points, il sera plus facile de trouver une solution quant au 
texte;

7. s'oppose aux propositions visant à mettre sur pied des groupes restreints de certains États 
membres alors que le processus constitutionnel est toujours en cours; déplore qu'il soit envisagé 
que des coalitions regroupant certains États puissent se former en dehors du cadre de l'Union 
européenne; rappelle que les coopérations renforcées doivent favoriser la réalisation des 
objectifs de l'Union, préserver ses intérêts et renforcer son processus d'intégration, et être 
ouvertes à tout moment à tous les États membres; souligne, par ailleurs, que la mise sur pied 
éventuelle de telles coopérations ne devrait pas être réalisée au détriment des efforts visant à 
parvenir sans retard indu à une Constitution pour l'Europe;

8. appelle l'attention sur le fait qu'une stratégie fondée sur une mise en œuvre limitée de la 
Constitution risque de mettre fin au consensus qui a assuré l'équilibre entre les institutions et 
entre les États membres et, par conséquent, d'aggraver la crise de confiance;

9. fait observer que seul un petit nombre de réformes démocratiques peuvent être introduites à ce 
stade sans révision du traité mais moyennant une révision des règles de procédure ou un accord 
interinstitutionnel – par exemple en ce qui concerne la transparence du processus législatif au 
Conseil, l'instauration d'une forme d'initiative citoyenne, l'amélioration de la procédure de 
comitologie, une pleine utilisation des "clauses passerelle" dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures et un contrôle plus rigoureux par chaque parlement national de la conduite 
des affaires de l'Union européenne par le gouvernement de son pays;

10. propose d'utiliser la période de réflexion actuelle pour relancer le projet constitutionnel dans le 
cadre d'un large débat public sur l'avenir de l'intégration européenne; considère que ce dialogue 
européen – dont il ne convient pas de préjuger les résultats – devrait viser à clarifier, à 
approfondir et à démocratiser le consensus sur la Constitution, ainsi qu'à répondre aux critiques 
et à trouver des solutions là où les attentes n'ont pas été satisfaites;

11. se félicite de l'engagement d'un nouveau débat d'envergure sur la direction qui doit être donnée à 
l'action de l'Union, mais souligne que celui-ci doit viser à surmonter la crise constitutionnelle et 
que les solutions politiques arrêtées au niveau de l'Union européenne doivent être en adéquation 
avec les règles, les pouvoirs et les procédures des institutions de l'Union européenne ainsi 
qu'avec les compétences conférées à l'Union européenne par les États membres, et qu'elles 
devraient identifier les questions communes à l'ensemble de l'Europe;

12. suggère que ce nouveau dialogue, qui devrait être perçu comme une chance de promouvoir la 
démocratie européenne, soit dirigé et coordonné à travers toute l'Union, soit structuré par des 
thèmes communs et selon des étapes réalistes conformément à un cadre unique d'évaluation et 
vise à aboutir à des choix politiques décisifs;
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13. souligne qu'un débat public est à engager tant au niveau européen qu'au niveau national; attire 
l'attention sur le fait que des débats nationaux aux visées étroites ne contribueront guère à 
modifier les stéréotypes nationaux et qu'un dialogue imposé sans objectifs politiques deviendrait 
confus et même creux, ouvrant ainsi la voie à une désaffection accrue de la part des citoyens 
européens;

14. propose que le Parlement européen invite les parlements nationaux organisent en commun des 
conférences  – des "forums parlementaires" – pour encourager le débat et formuler, étape par 
étape, les conclusions politiques nécessaires; invitera les autres institutions de l'Union 
européenne à apporter leur contribution à ces forums;

15. reconnaît qu'il est d'une importance cruciale pour l'Union européenne, et plus particulièrement 
pour le Parlement, d'éviter un nouveau revers du processus constitutionnel; s'engage par 
conséquent à jouer un rôle moteur dans le dialogue européen, en association avec les parlements 
nationaux, notamment en publiant, sur chacune des grandes questions auxquelles l'Union est 
confrontée, des "documents européens" qui pourraient être utilisés comme un canevas européen 
commun pour les débats nationaux et qui, avec les contributions des parlements nationaux, 
serviraient de base aux discussions des forums parlementaires;

16. reconnaît qu'il est important d'un point de vue stratégique pour les institutions politiques 
d'encourager les médias, en particulier la télévision, la presse et les radios locales, à adopter une 
attitude constructive, en les mobilisant pour donner au débat la publicité et l'intensité 
nécessaires;

17. propose qu'un premier forum interparlementaire soit réuni au printemps 2006, avant la session 
de juin du Conseil européen afin d'entendre les parlementaires, tant nationaux qu'européens, 
l'objectif étant de soumettre des recommandations détaillées au Conseil européen sur les 
initiatives que l'Union devrait prendre pour trouver une issue à la crise;

18. propose que le premier forum parlementaire cerne un nombre limité de questions prioritaires 
relatives à l'avenir de l'Europe et à la gouvernance de l'Union, questions qui seraient à traiter au 
cours des forums ultérieurs et dans le cadre d'un large débat public, à savoir:

 quel est l'objectif de l'intégration européenne? 

 quel rôle l'Europe devrait-elle avoir dans le monde? 

 compte tenu de la mondialisation, quel est l'avenir du modèle économique et social 
européen? 

 comment définissons-nous les frontières de l'Union européenne?

 comment accroître la liberté, la sécurité et la justice?

 comment finançons-nous l'Union européenne?

19. juge qu'un débat approfondi sur ces questions fondamentales ouvrira de nouvelles perspectives 
pour l'intégration européenne et préparera le terrain pour la réforme des politiques communes 
dans les domaines où des dissensions demeurent; 
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20. estime, en outre, que le dialogue européen ne surmontera la crise constitutionnelle que si celui-
ci associe, outre chacune des institutions de l'Union européenne, les parlements nationaux et 
régionaux, les autorités locales, les partis politiques, les partenaires sociaux, la société civile, le 
monde enseignant et les médias; accorde à cet égard une importance particulière aux 
contributions pratiques du Comité économique et social européen et du Comité des régions;

21. demande aux États membres d'organiser un grand nombre de réunions publiques et de débats 
dans les médias sur l'avenir de l'Europe – des "forums citoyens" – aux niveaux national, régional 
et local, structurés autour de thèmes faisant l'objet d'un accord commun, avec l'aide de la 
Commission; demande instamment aux partenaires sociaux et aux organisations de la société 
civile de s'engager dans ces débats; 

22. souhaite que les partis politiques donnent une importance accrue à la dimension européenne, 
tant dans leurs débats internes que dans leurs campagnes électorales; 

23. encourage les pétitions des citoyens qui contribuent à faire progresser le débat;

24. demande instamment à l'Union de donner une plus grande priorité à la politique culturelle et 
éducative afin de donner vie à la formule "l'unité dans la diversité" contenue dans la 
Constitution;

25. fait observer que faute d'un financement suffisant, un dialogue européen sera impossible;

26. propose que les conclusions de la période de réflexion soient formulées au cours du second 
semestre de 2007, et que l'on réponde clairement, à ce stade, à la question de savoir comment 
faire avancer la Constitution;

27. se félicite de la déclaration du gouvernement allemand faisant part de son intention de prendre
des initiatives concernant le processus de ratification du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe lorsqu'il exercera, au premier semestre de 2007, la présidence du Conseil;

28. fait observer que, théoriquement, un certain nombre d'options s'offrent à l'Union, qui vont de 
l'abandon du projet constitutionnel à la poursuite des efforts tendant à la ratification du texte 
actuel non modifié, en passant par la clarification ou l'enrichissement du texte actuel, la 
restructuration et/ou la modification de ce texte dans le but de l'améliorer, ou encore une refonte 
complète;

29. considère que le maintien du texte actuel constituerait un résultat positif de la période de 
réflexion, mais que cela ne sera possible qu'à la condition de prévoir également des mesures 
significatives visant à rassurer et convaincre l'opinion publique;

30. se félicite des projets de la présidence autrichienne du Conseil visant à présenter une feuille de 
route pour la période de réflexion ainsi que pour l'avenir du processus de ratification en général;

31. invite les membres du Conseil européen à assumer la responsabilité à la fois individuelle et 
collective de la mise en vigueur d'une Constitution pour l'Europe; insiste pour qu'ils 
coordonnent plus étroitement le contenu comme le calendrier des campagnes nationales et 
démontrent aux citoyens leur volonté politique et leur solidarité mutuelle;

32. prend note du "plan D pour la démocratie, le dialogue et le débat" de la Commission 
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(COM(2005)0494) et invite celle-ci non seulement à faire connaître sa stratégie de 
communication, mais aussi à témoigner de sa détermination politique à aider l'Union à sortir de 
ses difficultés constitutionnelles actuelles;

33. souligne que la Roumanie et la Bulgarie doivent être impliquées dans toutes les actions citées 
plus haut;

34. appelle toutes les associations et organisations de la société civile à faire de l'entrée en vigueur 
de la Constitution l'une des priorités de leurs discussions et de leurs débats;

35. demande qu'en tout état de cause, tous les efforts soient accomplis pour garantir que la 
Constitution entrera en vigueur en 2009;

36. charge sa commission des affaires constitutionnelles de superviser la période de réflexion, au 
regard notamment de la préparation des forums parlementaires, de l'élaboration des documents 
de travail ("documents européens"), de la récapitulation des débats institutionnels et des 
citoyens, ainsi que des conclusions et propositions d'action qui pourraient en découler;

37. demande, dans cet esprit, à la commission des affaires constitutionnelles de travailler en étroite 
collaboration avec toutes les autres commissions directement concernées par la préparation des 
forums parlementaires et l'élaboration des documents de travail s'y rapportant;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution aux membres du Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et régionaux des États membres, au Comité 
des régions, au Comité économique et social européen, aux anciens membres de la Convention 
européenne ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des pays en voie d'adhésion ou 
candidats à l'adhésion.
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Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2006 privind etapele viitoare ale perioadei de 
reflecţie şi analiză a viitorului Europei (B6-0327/2006)

Le Parlement européen,

 vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe,

 vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

 vu la déclaration, du 18 juin 2005, des chefs d'État ou de gouvernement "sur la ratification du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe", faite à l'issue du Conseil européen des 
16 et 17 juin 2005,

 vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

 vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne2,

 vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant qu'un vrai débat sur l'avenir de l'Union européenne, avec participation des acteurs 
politiques et des citoyens, a été engagé dans quelques-uns des États membres, mais que nul 
débat approfondi n'a été engagé à ce jour partout à l'échelle de l'Union, en particulier dans 
l'ensemble des États membres qui n'ont pas encore ratifié le traité constitutionnel,

B. considérant que les institutions de l'Union européenne contribuent à ce débat en organisant des 
forums de discussion publique, notamment des forums en ligne, sur leurs propres lieux de 
travail et, dans les États membres, dans des lieux choisis, mais que l'actuel plan D (pour 
démocratie, dialogue et débat) n'a pas encore touché un plus large public dans l'Union,

C. considérant que, les 8 et 9 mai 2006, une réunion conjointe de députés au Parlement européen et 
de membres des parlements nationaux des États membres de l'Union a inauguré la dimension 
interparlementaire de ce débat,

D. considérant qu'il est crucial que ce débat gagne les citoyens dans tous les États membres, 
notamment dans ceux qui n'ont pas encore ratifié le traité constitutionnel et ont l'intention 
d'organiser, préalablement, un référendum,

E. considérant que le traité constitutionnel a été approuvé par voie parlementaire en Estonie le 
9 mai 2006 et pourrait être prochainement approuvé, espère-t-on, en Finlande,

F. considérant que cela porterait à 16 le nombre de pays ayant ratifié le traité constitutionnel, 
cependant que, d'une part, le résultat négatif de leurs référendums respectifs empêche deux pays 
de faire de même et que, d'autre part, d'autres pays hésitent à entamer ou à poursuivre le 
processus de ratification, de sorte que, dans la plupart des États membres restants, ce processus 

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0027.
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est au point mort,

1. réaffirme son engagement à parvenir, dès que possible, à une formule constitutionnelle pour 
l'Union européenne ainsi que son soutien au traité établissant une Constitution pour l'Europe;

2. met en garde contre toute tentative de détricoter le compromis global réalisé dans le traité 
constitutionnel, car cela remettrait gravement en question le projet politique européen et créerait 
le risque d'une Union affaiblie et divisée; réaffirme donc son opposition à la mise en œuvre, 
fragmentée, de parties de l'accord constitutionnel global, ainsi que son opposition à la création 
immédiate de noyaux constitués de certains États membres comme moyen de tourner le 
processus constitutionnel pour l'Union dans son ensemble;

3. soutient, d'autre part, celles des améliorations démocratiques des procédures institutionnelles 
auxquelles il est possible de souscrire dans le cadre des traités communautaires existants, par 
exemple: amélioration de la transparence au sein du Conseil de ministres, réforme de l'accord 
sur la comitologie, utilisation de la "passerelle" vers le VMQ et la codécision dans le domaine 
de la justice et des affaires intérieures, amélioration du contrôle parlementaire national et 
introduction d'une forme d'initiative des citoyens;

4. invite le Conseil européen à passer de la période de réflexion à une période d'analyse allant 
jusqu'à la mi-2007, en vue d'arriver, pour le second semestre de 2007 au plus tard, à une 
proposition claire sur la marche à suivre en ce qui concerne le traité constitutionnel;

5. invite le Conseil européen à demander à chacun des États membres des engagements clairs 
concernant les modalités selon lesquelles il se propose de susciter et de mener pendant  la 
période de réflexion prolongée, un  débat public ouvert, à l'échelle de l'Union et structuré centré 
sur les questions essentielles relatives à l'avenir de l'Europe;

6. demande à la Commission d'adapter son plan D pour la seconde phase de la période de réflexion 
et d'affecter des moyens financiers suffisants aux activités prévues;

7. invite le Conseil européen à prier les États membres qui n'ont pas encore mené à terme les 
procédures de ratification d'élaborer, avant la fin de la période de réflexion, des scénarios 
crédibles sur la façon dont ils entendent faire avancer les choses;

8. suggère que le Conseil européen élabore un cadre approprié permettant qu'ait lieu, dès que le 
calendrier politique le permettra, un dialogue spécifique avec les représentants des pays où le 
référendum sur le traité constitutionnel s'est soldé par un résultat négatif, pour examiner si, et à 
quelles conditions, il leur paraîtrait possible de reprendre la procédure de ratification;

9. invite la Commission à souscrire à cette démarche et à présenter au Conseil européen une 
"feuille de route" permettant de la mettre en œuvre au mieux;

10. fait remarquer à la Commission qu'un ordre constitutionnel est indispensable pour rendre 
juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour 
réaliser une démocratie européenne et pour arriver à une Union plus opérationnelle et plus 
sociale;

11. invite la Commission à élaborer une étude des coûts encourus du fait que, contrairement à ce 
que l'on espérait initialement, le traité constitutionnel n'entrera pas en vigueur le 
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1er novembre 2006;

12. tire les conclusions suivantes des discussions qui ont eu lieu les 8 et 9 mai 2006, à Bruxelles, 
avec des membres des parlements nationaux des États membres de l'Union:

a) la nécessité de poursuivre le processus constitutionnel de l'Union européenne, fondé sur les 
idées de paix et de solidarité et sur d'autres valeurs communes, a été confirmée;

b) il est incontestable que les États membres de l'Union ne seront pas en mesure d'affronter, 
seuls, les grands défis politiques qui se posent à l'Europe;

c) il est généralement admis que le traité constitutionnel doterait l'Union européenne d'un cadre 
approprié pour relever ces défis;

d) il faudra procéder à une analyse plus approfondie, de manière que l'on puisse élaborer, au 
cours de 2007, des propositions qui devraient conduire à une solution avant les prochaines 
élections européennes;

e) le dialogue interparlementaire sur le processus constitutionnel, dialogue dans le cadre duquel 
le Parlement européen et les parlements des États membres sont partenaires, est essentiel et 
doit être poursuivi; se félicite que le président du Parlement finlandais ait annoncé qu'un 
deuxième Forum parlementaire aurait lieu en décembre 2006;

f) rappelle, à cet égard, les propositions qu'il a faites pour que les débats des forums 
parlementaires soient organisés de manière à permettre des échanges intensifs et animés 
visant à réaliser un consensus sur les questions centrales relatives à l'avenir de l'Europe et 
sur la marche à suivre;

13. réaffirme qu'il entend obtenir que le nécessaire accord constitutionnel soit prêt pour le moment 
où les citoyens de l'Union seront appelés à participer aux élections européennes en 2009;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a 
procesului constituţional al Uniunii (2007/2087(INI)) - raportul Elmar Brok / Enrique Barón 
Crespo 

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, semnat la Roma la 29 
octombrie 2004 (Tratatul constituţional),

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, astfel cum a fost modificat prin Actul Unic European şi prin tratatele de la 
Maastricht, Amsterdam şi Nisa,

– având în vedere Declaraţia de la Laeken privind viitorul Uniunii Europene, din 15 decembrie 
20011,

– având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii 
Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a 
Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană2, 
precum şi Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei 
Constituţii pentru Europa4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 19 ianuarie 2006 privind perioada de reflecţie: structura, 
subiectele şi contextul unei evaluări a dezbaterii privind Uniunea Europeană5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 14 iunie 2006 privind etapele următoare ale perioadei de 
reflecţie şi analiză a viitorului Europei6,

– având în vedere Rezoluţia sa din 13 decembrie 2006 privind aspectele instituţionale ale 
capacităţii Uniunii Europene de a integra noi state membre7,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 16-17 iunie 2005, ale Consiliului 
European din 15-16 iunie 2006, ale Consiliului European din 14-15 decembrie 2006,

– având în vedere discursul Preşedintelui Consiliului European în faţa Parlamentului, la 17 
ianuarie 2007,

– având în vedere Rezoluţia din 14 martie 2007 pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a 
semnării Tratatelor de la Roma, adoptată de Comitetul Economic şi Social European,€

                                               
1 Consiliul European de la Laeken, anexa 1, p. 19.
2 JO L 236, 23.9.2003, p. 17.
3 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.
4 JO C 247 E, 6.10.2005, p. 88.
5 JO C 287 E, 24.11.2006, p. 306.
6 JO C 300 E, 9.12.2006, p. 267.
7 Texte adoptate, P6_TA(2006)0569.
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– având în vedere declaraţia pentru Europa, adoptată de Comitetul Regiunilor cu ocazia sesiunii 
sale din 23 martie 2007,

– având în vedere Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a semnării Tratatelor de la Roma,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

A. – având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0197/2007),Uniunea 
Europeană, reprezentând prima experienţă reuşită de democraţie supranaţională, formată din 
state şi cetăţeni, se confruntă cu provocări noi, fără precedent, care, alături de transformările 
suferite pe parcursul extinderilor succesive, a progresului pieţei interne şi a globalizării, 
impun revizuirea bazelor sale,

B. Tratatul constituţional a fost semnat de către şefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state 
membre ale Uniunii Europene, care s-au angajat astfel să găsească soluţii adecvate pentru 
provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, atât pe plan intern, cât şi extern, precum 
şi pentru provocările reprezentate de extindere prin accentuarea dimensiunii politice a Uniunii 
Europene,

C. Tratatul constituţional, în special Părţile I, II şi IV, a fost elaborat în conformitate cu metoda 
Convenţiei, reunind reprezentanţi ai statelor membre şi ai ţărilor aderente, ai Comisiei, ai 
Parlamentului European şi ai parlamentelor naţionale ale căror membri au reprezentat o 
majoritate, ceea ce i-a consolidat legitimitatea,

D. Partea III din Tratatul constituţional reprezintă în principal o codificare a actualelor tratate, în 
care Convenţia a introdus anumite adaptări şi îmbunătăţiri, în special prin extinderea 
temeiului juridic al codeciziei în procedura legislativă de la actualele 37 de domenii la 86, 
aceste îmbunătăţiri trebuind să fie menţinute în vederea consolidării democraţiei, transparenţei 
şi eficienţei,

E. optsprezece state membre, reprezentând două treimi din numărul total al statelor membre şi 
majoritatea populaţiei Uniunii Europene, au ratificat până în prezent Tratatul constituţional, în 
conformitate cu propriile lor norme constituţionale, inclusiv prin referendum în Spania şi 
Luxemburg, în timp ce alte patru state şi-au exprimat disponibilitatea de a continua ratificarea,

F. în Franţa şi în Olanda procesul nu s-a putut încheia cu succes, dat fiind rezultatul negativ al 
referendumurilor organizate în cele două ţări,

G. dezbaterea publică lansată prin procedura de ratificare a Tratatului constituţional a evidenţiat 
faptul că dificultăţile rezidă nu atât în inovaţiile la nivel instituţional, cât mai ales în unele 
aspecte specifice ale politicilor concrete, iar criticile au fost îndreptate în special către Partea 
III, care vizează politicile şi funcţionarea Uniunii Europene, deşi Partea III cuprinde, în cea 
mai mare parte, dispoziţii care sunt deja în vigoare,

H. o mare parte dintre rezervele exprimate au fost mai degrabă legate de context decât de 
conţinut, iar problemele de interes public major, precum Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne1şi cadrul financiar, au fost soluţionate între timp,

I. Consiliul European din 16-17 iunie 2005 a decis iniţierea unei perioade de reflecţie în urma 
referendumurilor din Franţa şi Olanda, perioadă pe parcursul căreia încă şase state membre au 

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
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ratificat tratatul, iar Consiliul European din 15-16 iunie 2006 a solicitat Preşedinţiei să 
analizeze, în perspectiva reuniunii sale din 21-22 iunie 2007, modalităţile posibile pentru 
viitor de depăşire a crizei constituţionale;

J. dezbaterea publică lansată în timpul perioadei de reflecţie a demonstrat în mod suficient că 
problemele şi provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, evidenţiate pentru prima 
dată în Declaraţia de la Laeken şi pe care Tratatul Constituţional a încercat să le soluţioneze, 
nu au dispărut, dimpotrivă, s-au accentuat, iar soluţionarea lor a devenit o necesitate din ce în 
ce mai presantă,

K. reuniunile parlamentare comune, organizate de Parlamentul European şi de parlamentele 
naţionale, au demonstrat convingerea generală că Tratatul constituţional ar oferi Uniunii 
Europene un cadru adecvat pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă, precum şi 
înţelegerea faptului că ar fi greu, dacă nu imposibil, pentru o nouă Conferinţă 
interguvernamentală (CIG) să cadă de acord asupra unor propuneri radical diferite sau 
superioare celor deja convenite în 2004,

L. se înregistrează o nevoie din ce în ce mai urgentă de a dota Uniunea Europeană extinsă cu 
mijloace şi instrumente care să îi permită să funcţioneze în mod eficient, să îşi afirme rolul pe 
plan mondial şi să răspundă îngrijorărilor exprimate de cetăţenii săi faţă de provocările 
prezentate, între altele, de globalizare, schimbările climatice, securitatea aprovizionării cu 
energie şi îmbătrânirea populaţiei,

M. Declaraţia menţionată de la Berlin din 25 martie 2007, semnată de Preşedinţii Consiliului 
European, Parlamentului şi Comisiei, stabileşte obiectivul de a „plasa Uniunea Europeană pe 
o bază comună reînnoită până la alegerile pentru Parlamentul European din 2009”,

1. îşi reafirmă sprijinul faţă de conţinutul Tratatului constituţional, al cărui scop este, ca un pas 
decisiv, oficializarea dimensiunii politice inerente a Uniunii Europene, sporeşte eficienţa 
acţiunii ei, consolidează controlul democratic exercitat asupra procedurilor decizionale, 
îmbunătăţeşte transparenţa şi consolidează drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, 
reprezentând totodată un compromis, şi care răspunde nevoilor Uniunii Europene în stadiul ei 
actual; 

2. subliniază faptul că două treimi dintre statele membre au ratificat deja Tratatul constituţional, 
iar alte patru state şi-au exprimat clar angajamentul faţă de dispoziţiile tratatului, după cum a 
fost dovedit de recenta reuniune organizată la Madrid la iniţiativa guvernelor din Spania şi 
Luxemburg;

3. ia act de îngrijorările exprimate de poporul francez şi de cel olandez şi de dezbaterea care a 
avut loc în ambele state;

4. ia act de faptul că s-au manifestat îngrijorări şi în alte state membre, dar şi de faptul că 
guvernele respective şi-au exprimat sprijinul pentru găsirea unei soluţii satisfăcătoare în 
vederea menţinerii principalelor reforme cuprinse în Tratatul constituţional;

5. reaminteşte responsabilitatea politică a statelor care au semnat Tratatul constituţional, dar nu 
l-au ratificat;

6. îşi reafirmă angajamentul de a ajunge la o soluţionare a actualului proces constituţional al 
Uniunii Europene, care să se bazeze pe conţinutul Tratatului constituţional, dacă este cazul 
într-o prezentare diferită, dar care să ia în considerare dificultăţile înregistrate în unele state 
membre;
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7. susţine, în acest context, eforturile Preşedinţiei germane de a obţine de la Consiliul European 
din iunie 2007 angajamentul de a convoca o CIG şi definirea unei foi de parcurs care să 
cuprindă o procedură, un mandat clar şi obiectivul de a ajunge la un acord până la finele 
acestui an;

8. reaminteşte necesitatea garantării capacităţii decizionale a Uniunii Europene, a eficienţei 
politicilor sale şi a deplinei lor legitimităţi democratice, domenii în care Tratatul constituţional 
înregistrează progrese incontestabile în ceea ce priveşte controlul, procedurile legislative şi 
bugetare, precum şi necesitatea de a consolida politica externă şi de securitate comună şi rolul 
Uniunii Europene în lume, pentru a-i permite să influenţeze definirea şi punerea în aplicare a 
iniţiativelor menite să răspundă provocărilor urgente cu care se confruntă umanitatea;

9. insistă să fie menţinute toate principiile fundamentale ale Uniunii Europene cuprinse în Partea 
I a Tratatului constituţional, inclusiv natura duală a Uniunii Europene ca o uniune de state şi 
de cetăţeni, supremaţia dreptului european, noua tipologie de acte şi proceduri, ierarhia 
normelor şi personalitatea juridică a Uniunii Europene;subliniază faptul că Tratatul 
constituţional aduce şi alte îmbunătăţiri semnificative în chestiuni precum consolidarea 
tratatelor existente şi fuzionarea pilonilor, recunoaşterea expresă a valorilor care stau la baza 
Uniunii Europene şi a caracterului obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei Drepturilor 
Fundamentale, precum şi participarea crescută a cetăţenilor la viaţa politică a Uniunii 
Europene, clarificarea competenţelor specifice ale Uniunii Europene şi ale statelor membre, 
respectarea principiului subsidiarităţii şi a rolului specific al parlamentelor naţionale în 
această privinţă, fără a pune în pericol echilibrul instituţional al Uniunii Europene, consacrat 
în protocolul privind subsidiaritatea şi respectarea rolului autorităţilor regionale şi locale;

10. subliniază faptul că orice propunere de modificare a Tratatului constituţional va trebui să 
obţină un sprijin egal cu cel obţinut anterior de dispoziţia pe care urmăreşte s-o înlocuiască;

11. declară că nu va accepta ca rezultatul negocierilor să conducă, în comparaţie cu Tratatul 
constituţional, la o diminuare a protecţiei drepturilor cetăţenilor (insistă, în special, asupra 
menţinerii Cartei Drepturilor Fundamentale, în special a caracterului său obligatoriu din punct 
de vedere juridic), precum şi la mai puţină democraţie, transparenţă şi eficienţă în 
funcţionarea Uniunii Europene;

12. recunoaşte, în acest context, necesitatea luării în considerare a problemelor majore care au 
fost ridicate în timpul perioadei de reflecţie şi a perspectivei în conformitate cu care 
problemele menţionate anterior nu pot fi abordate în mod corespunzător decât de.o Europă 
mai puternică, nu de o Europă mai slabă, şi de a clarifica alte probleme care au fost deja 
abordate în Tratatul constituţional, precum:
– dezvoltarea durabilă, în special lupta împotriva schimbărilor climatice,

– solidaritatea europeană în domeniul energetic,
– o politică coerentă privind migraţia,

– Modelul Social European în contextul schimbării demografice şi al globalizării,
– terorismul,

– dialogul între civilizaţii,
– definirea unor mecanisme comune eficiente pentru coordonarea politicilor economice în 

zona euro, păstrând rolul Băncii Centrale Europene în materie de politică monetară, în 
conformitate cu dispoziţiile tratatelor;
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– criteriile Uniunii Europene şi procedurile de extindere;

13. consideră că, având în vedere succesul metodei Convenţiei la elaborarea proiectului de tratat, 
orice modalitate de soluţionare a procesului constituţional va trebui să păstreze în continuare 
aceleaşi principii fundamentale care sunt participarea parlamentară, implicarea societăţii 
civile şi transparenţa deplină;

14. reaminteşte că Parlamentul, în calitate de unică instituţie a Uniunii Europene aleasă prin vot 
direct de către cetăţeni, trebuie să fie pe deplin implicat în CIG la toate nivelurile, într-o mai 
mare măsură decât în timpul CIG din 2003-2004;

15. solicită organizarea, în paralel cu participarea activă a reprezentanţilor Parlamentului 
European la CIG, a unei conferinţe interinstituţionale, pentru ca Parlamentul European să fie 
informat şi să-şi aducă contribuţia la crearea unui consens între părţi şi transnaţional în cadrul 
CIG;

16. îşi reafirmă angajamentul faţă de mecanismul Convenţiei, în caz că şefii de state sau de 
guverne s-ar hotărî să se lanseze într-o revizuire substanţială a textelor existente;

17. invită Comisia să îşi îndeplinească pe deplin rolul în cadrul negocierilor viitoare şi să 
elaboreze propuneri de adaptare a Tratatului constituţional în legătură cu temele stabilite la 
punctul 12;

18. subliniază importanţa dialogului între parlamentele naţionale şi guvernele respective pe durata 
CIG şi îşi exprimă dorinţa de a menţine o legătură strânsă cu parlamentele naţionale în cadrul 
negocierilor ce vor urma, precum şi cu Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social 
European, cu partenerii sociali europeni, cu comunităţile religioase şi cu societatea civilă;

19. solicită încheierea procesului de ratificare a noului tratat până la sfârşitul anului 2008, astfel 
încât să permită următorului Parlament, care va fi ales în 2009, să îşi înceapă mandatul în 
conformitate cu dispoziţiile noului tratat;

20. cere ca toate statele membre să-şi coordoneze procedurile de ratificare, astfel încât procesul 
de ratificare să poată fi încheiat în acelaşi timp;

21. intenţionează să emită un aviz privind convocarea CIG în conformitate cu articolul 48 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, în lumina criteriilor stabilite în prezenta rezoluţie;

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie membrilor Consiliului 
European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor naţionale ale statelor membre, Comitetului 
Regiunilor şi Comitetului Economic şi Social European.
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Decizia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la aprobarea de către 
Parlamentul European a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(2007/2218(ACI))
- raportul Jo Leinen 

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 25 octombrie 2007,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată şi proclamată la 
Nisa la 7 decembrie 20001,

– având în vedere Decizia sa din 14 noiembrie 2000 de aprobare a proiectului de Cartă a 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2002 privind impactul Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi viitorul ei statut3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 septembrie 2003 privind proiectul de Tratat de instituire a 
unei Constituţii pentru Europa şi avizul Parlamentului European privind convocarea unei 
Conferinţe interguvernamentale (CIG)4, în mod special punctul 4 al acestuia,

– având în vedere Rezoluţia sa din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei 
Constituţii pentru Europa5, în special punctul 5 litera (a) şi punctul 6 din aceasta,

– având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 
interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană)6, în mod special punctele 8, 12 şi 17 ale acesteia,

– având în vedere articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat de proiectul Tratatului de la Lisabona convenit de Conferinţa 
Interguvernamentală în 2007,

– având în vedere articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0445/2007),
A. întrucât, prin confirmarea caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale, 

proiectul Tratatului de la Lisabona a menţinut substanţa celei de-a doua părţi a Tratatului de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa, parte ce reprezintă o realizare importantă,

B. întrucât Parlamentul European şi-a dat deja acordul cu privire la modificările aduse Cartei 
drepturilor fundamentale, astfel cum a fost proclamată solemn la Nisa la 7 decembrie 2000, 
când, în rezoluţia sa din 24 septembrie 2003 menţionată mai sus, a evaluat rezultatele 
lucrărilor Convenţiei privind viitorul Europei şi când, în rezoluţia sa din 12 ianuarie 2005 
menţionată mai sus, a aprobat Tratatul Constituţional ce a rezultat în urma lucrărilor 
Conferinţei Interguvernamentale (CIG) din 2004,

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
2 JO C 223, 8.8.2001, p. 74 (Raportul Duff/Voggenhuber).
3 JO C 300 E, 11.12.2003, p. 432 (Raportul Duff).
4 JO C 77 E, 26.3.2004, p. 255 (Raportul Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 JO C 247 E, 6.10.2005, p. 88 (Raportul Corbett/Méndez de Vigo).
6 Texte adoptate, P6_TA(2007)0328 (Raportul Leinen).
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C. întrucât, în rezoluţia sa din 11 iulie 2007 menţionată mai sus, prin acordarea avizului său 
privind convocarea CIG 2007, a salutat faptul că mandatul CIG a menţinut caracterul juridic 
obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale, exprimându-şi, în acelaşi timp, îngrijorarea 
profundă cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene în Polonia şi în Regatul Unit, care încearcă să limiteze posibilitatea ca, în anumite 
state membre, carta să poată fi invocată în instanţă,

D. întrucât, la punctul 17 din rezoluţia sa din 11 iulie 2007 menţionată mai sus, şi-a subliniat 
intenţia de a examina atent rezultatele CIG 2007, ocazie cu care îşi va da avizul privind
Tratatul de la Lisabona, după semnarea acestuia,

1. aprobă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în versiunea anexată;
2. acordă un mandat Preşedintelui să proclame solemn carta, înaintea semnării Tratatului de la 

Lisabona, împreună cu Preşedintele Consiliului Uniunii Europene şi Preşedintele Comisiei şi 
îi încredinţează Preşedintelui sarcina de a lua măsurile necesare în vederea publicării acesteia 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3. îndeamnă insistent Polonia şi Regatul Unit al Marii Britanii să depună toate eforturile 
necesare pentru a se putea ajunge, în final, la un consens asupra aplicabilităţii fără restricţii a 
cartei;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Preşedintelui Consiliului Uniunii Europene şi Preşedintelui Comisiei.
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ANEXĂ

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
PREAMBUL

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtăşească un viitor 
paşnic întemeiat pe valori comune.

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi 
universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe 
principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, 
instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

Uniunea contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea 
culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, precum şi identitatea naţională a statelor membre şi 
organizarea autorităţilor lor publice la nivel naţional, regional şi local; Uniunea caută să promoveze 
o dezvoltare echilibrată şi durabilă şi asigură libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi 
capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire.

În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale, făcându-le mai 
vizibile prin cartă, în spiritul evoluţiei societăţii, a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi 
tehnologice.
Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competenţelor şi sarcinilor Uniunii, precum şi a principiului 
subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile 
internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul 
Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată de către instanţele judecătoreşti ale 
Uniunii şi ale statelor membre, acordând atenţia cuvenită explicaţiilor redactate sub autoritatea 
prezidiului Convenţiei care a elaborat carta şi actualizate sub răspunderea prezidiului Convenţiei 
Europene.

Beneficiul acestor drepturi implică responsabilităţi şi îndatoriri atât faţă de terţi, precum şi faţă de 
comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare.

În consecinţă, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate în continuare.
TITLUL I
DEMNITATEA

Articolul 1
Demnitatea umană

Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.



DV\779820RO.doc 55/377 PE423.766

RO

Articolul 2
Dreptul la viaţă

(1) Orice persoană are dreptul la viaţă.

(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.

Articolul 3
Dreptul la integritate al persoanei

(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.

(2) În domeniile medicinei şi biologiei trebuie respectate în special:

(a) consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu 
procedurile prevăzute de lege;

(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecţia persoanelor;

(c) interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit;

(d) interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii.

Articolul 4
Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Articolul 5
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

(1) Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.

(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată sau obligatorie.

(3) Traficul de fiinţe umane este interzis.

TITLUL II
LIBERTĂŢILE

Articolul 6
Dreptul la libertate şi la siguranţă

Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă.

Articolul 7
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Respectarea vieţii private şi de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului 
comunicaţiilor.

Articolul 8
Protecţia datelor cu caracter personal

(1) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza 
consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice 
persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine 
rectificarea acestora.

(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente.

Articolul 9
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie

Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne 
care reglementează exercitarea acestor drepturi.

Articolul 10
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept 
implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta 
religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, 
învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor.

(2) Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în conformitate cu legile interne 
care reglementează exercitarea acestui drept.

Articolul 11
Libertatea de exprimare şi de informare

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de 
opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor 
publice şi fără a ţine seama de frontiere.

(2) Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.

Articolul 12
Libertatea de întrunire şi de asociere

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere la 
toate nivelurile şi în special în domeniile politic, sindical şi civic, ceea ce implică dreptul oricărei 
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persoane de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la acestea pentru apărarea 
intereselor sale.

(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor 
Uniunii.

Articolul 13
Libertatea artelor şi ştiinţelor

Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.

Articolul 14
Dreptul la educaţie

(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi 
formare continuă.

(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul obligatoriu.

(3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, 
precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor 
convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care 
reglementează exercitarea acestora.

Articolul 15
Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă

(1) Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată
în mod liber.

(2) Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se 
stabili sau de a presta servicii în orice stat membru.

(3) Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au 
dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetăţenii Uniunii.

Articolul 16
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială

Libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii 
şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

Articolul 17
Dreptul de proprietate

(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa 
moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale 
decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul 
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unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosinţa bunurilor 
poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.

(2) Proprietatea intelectuală este protejată.

Articolul 18
Dreptul de azil

Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenţia de la Geneva din 28 
iulie 1951 şi de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor şi în conformitate cu 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite 
în continuare „tratatele”).

Articolul 19
Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare

(1) Expulzările colective sunt interzise.

(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de 
a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

TITLUL III
EGALITATEA

Articolul 20
Egalitatea în faţa legii

Toate persoanele sunt egale în faţa legii.

Articolul 21
Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice 
sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta 
sau orientarea sexuală.

(2) În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale 
acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetăţenie.

Articolul 22
Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică

Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică.

Articolul 23
Egalitatea între femei şi bărbaţi
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Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă, munca şi remunerarea.

Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje 
specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.

Articolul 24
Drepturile copilului

(1) Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei îşi pot 
exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de 
vârsta şi gradul lor de maturitate.

(2) În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau 
de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.

(3) Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte directe cu 
ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său.

Articolul 25
Drepturile persoanelor în vârstă

Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viaţă demnă şi 
independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală.

Articolul 26
Integrarea persoanelor cu handicap

Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le 
asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.

TITLUL IV
SOLIDARITATEA

Articolul 27
Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii

Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea 
şi consultarea în timp util, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi 
practicile naţionale.

Articolul 28
Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă

Lucrătorii şi angajatorii sau organizaţiile lor au dreptul, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu 
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legislaţiile şi practicile naţionale, de a negocia şi de a încheia convenţii colective la nivelurile 
corespunzătoare şi de a recurge, în caz de conflicte de interese, la acţiuni colective pentru apărarea 
intereselor lor, inclusiv la grevă.

Articolul 29
Dreptul de acces la serviciile de plasament

Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament.

Articolul 30
Protecţia în cazul concedierii nejustificate

Orice lucrător are dreptul la protecţie împotriva oricărei concedieri nejustificate, în conformitate cu 
dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

Articolul 31
Condiţii de muncă echitabile şi corecte

(1) Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi 
demnitatea sa.

(2) Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă şi la perioade de odihnă 
zilnică şi săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit.

Articolul 32
Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă

Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi 
inferioară celei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor 
mai favorabile tinerilor şi cu excepţia unor derogări limitate.

Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei şi să fie 
protejaţi împotriva exploatării economice sau a oricărei activităţi care ar putea pune în pericol 
securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea 
compromite educaţia.

Articolul 33
Viaţa de familie şi viaţa profesională

(1) Familia se bucură de protecţie juridică, economică şi socială.

(2) Pentru a putea concilia viaţa de familie şi viaţa profesională, orice persoană are dreptul de a 
fi protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum şi dreptul la un 
concediu de maternitate plătit şi la un concediu parental acordat în urma naşterii sau adopţiei unui 
copil.
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Articolul 34
Securitatea socială şi asistenţa socială

(1) Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială şi la 
serviciile sociale care acordă protecţie în caz de maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă 
de alte persoane sau bătrâneţe, precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu 
normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.

(2) Orice persoană care are reşedinţa şi se deplasează în mod legal în cadrul Uniunii are dreptul 
la prestaţii de securitate socială şi la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu 
legislaţiile şi practicile naţionale.

(3) Pentru a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la 
asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa, destinate să asigure o viaţă demnă 
tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul 
Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.

Articolul 35
Protecţia sănătăţii

Orice persoană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă şi de a beneficia de îngrijiri 
medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile şi practicile naţionale. În definirea şi punerea în 
aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
umane.

Articolul 36
Accesul la serviciile de interes economic general

Uniunea recunoaşte şi respectă accesul la serviciile de interes economic general, astfel cum se 
prevede în legislaţiile şi practicile naţionale, în conformitate cu tratatele, în scopul promovării 
coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii.

Articolul 37
Protecţia mediului

Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a 
calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.

Articolul 38
Protecţia consumatorilor

Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

TITLUL V
DREPTURILE CETĂŢENILOR
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Articolul 39
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European

(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi 
resortisanţii acestui stat.

(2) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret.

Articolul 40
Dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale

Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul 
membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.

Articolul 41
Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament 
imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi
agenţiilor Uniunii.

(2) Acest drept include în principal:

(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar 
putea să îi aducă atingere;

(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate 
de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial;

(c) obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.

(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către 
instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale 
comune legislaţiilor statelor membre.

(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor şi 
trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă.

Articolul 42
Dreptul de acces la documente

Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social 
într-un stat membru are dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor şi 
agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente.

Articolul 43
Ombudsmanul European
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Orice cetăţean al Uniunii, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul 
social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de 
administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, cu 
excepţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în exercitarea funcţiei sale jurisdicţionale.

Articolul 44
Dreptul de petiţionare

Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social 
într-un stat membru are dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European.

Articolul 45
Libertatea de circulaţie şi de şedere

(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie şi de şedere liberă pe teritoriul statelor 
membre.

(2) Libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi acordată, în conformitate cu tratatele, 
resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul unui stat membru.

Articolul 46
Protecţia diplomatică şi consulară

Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, al cărui 
resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui 
stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat.

TITLUL VI
JUSTIŢIA

Articolul 47
Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la 
o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti, în conformitate cu condiţiile stabilite de 
prezentul articol.

Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei 
instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană 
are posibilitatea de a fi consiliată, apărată şi reprezentată.

Asistenţa juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care 
aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiţie.

Articolul 48
Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare
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(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi stabilită în 
conformitate cu legea.

(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.

Articolul 49
Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor

(1) Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, 
nu constituia infracţiune potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De asemenea, nu se 
poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârşirii infracţiunii. În cazul în 
care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea prevede o pedeapsă mai uşoară, se aplică aceasta din 
urmă.

(2) Prezentul articol nu aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a făcut 
vinovată de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era incriminată pe baza principiilor 
generale recunoscute de comunitatea naţiunilor.

(3) Pedepsele nu trebuie să fie disproporţionate faţă de infracţiune.

Articolul 50
Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi infracţiune

Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracţiune pentru care a fost deja achitat sau 
condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre judecătorească definitivă, în conformitate cu legea.

TITLULVII
DISPOZIŢII GENERALE CARE REGLEMENTEAZĂ INTERPRETAREA

ŞI APLICAREA CARTEI

Articolul 51
Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor 
Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care 
acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile şi principiile şi 
promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au în acest sens şi cu respectarea 
limitelor competenţelor conferite Uniunii de tratate.

(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţelor 
Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu modifică competenţele 
şi sarcinile stabilite de tratate.

Articolul 52
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor
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(1) Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin prezenta cartă 
trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi şi libertăţi. Prin respectarea 
principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în care acestea sunt necesare 
şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesităţii 
protejării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.

(2) Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor dispoziţii prevăzute de 
tratate se exercită în condiţiile şi cu respectarea limitelor stabilite de acestea.

(3) În măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul şi 
întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia menţionată. Această dispoziţie nu 
împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă.

(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaşte drepturi fundamentale, aşa cum rezultă acestea 
din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate în 
conformitate cu tradiţiile menţionate.

(5) Dispoziţiile prezentei carte care conţin principii pot fi puse în aplicare prin acte legislative şi 
de punere în aplicare adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi prin 
acte ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, în exercitarea 
competenţelor lor respective. Invocarea lor în faţa instanţei judecătoreşti se admite numai în scopul 
interpretării şi controlului legalităţii unor astfel de acte.

(6) Legislaţiile şi practicile naţionale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după cum se 
precizează în prezenta cartă.

(7) Instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre ţin seama de explicaţiile redactate 
în vederea orientării interpretării prezentei carte.

Articolul 53
Nivelul de protecţie

Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând 
atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare 
corespunzătoare, de dreptul Uniunii şi dreptul internaţional, precum şi de convenţiile internaţionale 
la care Uniunea sau toate statele membre sunt părţi, şi în special Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prin constituţiile statelor 
membre.

Articolul 54
Interzicerea abuzului de drept

Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a 
desfăşura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile şi 
libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele 
prevăzute prin prezenta cartă.
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Textul anterior preia, cu adaptări, carta proclamată la 7 decembrie 2000 şi, de la data intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, înlocuieşte respectiva cartă.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliul Uniunii Europene

Pentru Comisia Europeană
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Rezoluţia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 
interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul UE) 
(2007/0808 (CNS)) - raportul Jo Leinen

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0206/2007),

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene,

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa semnat la Roma la 29 
octombrie 2004 (denumit în continuare „Tratatul Constituţional”),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată şi proclamată la 
Nisa la 7 decembrie 2000,

– având în vedere Declaraţia de la Laeken din 15 decembrie 2001 privind viitorul Uniunii,

– având în vedere Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007 cu ocazia aniversării a cincizeci de 
ani de la semnarea Tratatelor de la Roma,

– având în vedere rezoluţiile sale din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei 
Constituţii pentru Europa1 şi din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului 
constituţional al Uniunii2,

– având în vedere rezoluţia Comitetului Economic şi Social European din 30 mai 2007 privind 
foaia de parcurs a procesului constituţional şi avizul Comitetului Regiunilor din 6 iunie 2007 
privind relansarea procesului de reformare a Uniunii Europene în perspectiva Consiliului 
European din 21 şi 22 iunie 2007,

– având în vedere reuniunea parlamentară comună privind viitorul Europei din 11 şi 12 iunie 
2007 care a avut loc la Bruxelles, 

– având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 
iunie 2007, de instituire a mandatului pentru CIG,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0279/2007),

întrucât:

A. Doi ani de reflecţie privind viitorul Europei au confirmat nevoia de a garanta şi îmbunătăţi 
conţinutul inovator al Tratatului Constituţional în materie de democraţie, eficienţă şi 
transparenţă, pentru a asigura funcţionarea adecvată a Uniunii Europene, precum şi 
consolidarea drepturilor cetăţenilor ei şi a rolului acesteia în lume,

B. Această perspectivă este împărtăşită în mare măsură de către parlamentele naţionale ale 
statelor membre şi de către Parlamentul European, ai căror reprezentanţi au pus bazele acestor 
înnoiri în cadrul Convenţiei privind Carta drepturilor fundamentale şi al Convenţiei privind 
viitorul Europei,

                                               
1 JO C 247 E, 6.10.2005, p. 88
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0234
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C. Consiliul European din iunie 2007 a fost de acord cu convocarea unei CIG cu un mandat 
menit să transforme majoritatea înnoirilor cuprinse în Tratatul Constituţional în amendamente 
la tratatele în vigoare,

D. Mandatul este foarte precis şi permite, în egală măsură, CIG să convină rapid asupra 
modificării unor înnoiri cuprinse în Tratatul Constituţional, fără a afecta substanţa acestuia,

E. Mandatul renunţă, totuşi, la ambiţia de a crea un singur tratat constituţional menit să le 
înlocuiască pe cele existente, abandonează o terminologie care ar fi în măsură să le dea 
cetăţenilor o percepţie clară asupra naturii acţiunilor Uniunii, nu păstrează un set de simboluri 
care le-ar permite cetăţenilor să se identifice mai uşor cu Uniunea Europeană şi cuprinde 
câteva clauze de excludere voluntară (opt-out) în anumite domenii cu privire la care unele 
state membre au ridicat obiecţii,

F. Mandatul nu ia în considerare în mod suficient noile provocări cu care se confruntă Uniunea 
de la semnarea Tratatului Constituţional,

G. Parlamentul European, în calitate de unică instituţie a Uniunii aleasă în mod direct de cetăţeni, 
are datoria de a exprima interesul comun al Uniunii Europene, pentru a consolida construcţia 
europeană şi metoda comunitară, care au generat pace, stabilitate şi prosperitate de peste 50 
de ani,

1. salută eforturile depuse de Preşedinţia germană a Consiliului în vederea obţinerii unui acord 
unanim cu ocazia Consiliului European din 21şi 22 iunie 2007;

2. ia act de mandatul CIG stabilit de către Consiliul European; salută precizia elaborată a 
acestuia şi calendarul strâns stabilit pentru încheierea CIG şi solicită statelor membre să nu îşi 
retragă angajamentele la care au subscris în cadrul Consiliului European; îşi dă avizul 
favorabil pentru convocarea CIG;

3. regretă totuşi că acest mandat presupune pierderea câtorva elemente importante, asupra cărora 
se convenise în timpul CIG din 2004, cum ar fi ideea unui singur tratat constituţional, 
simbolurile Uniunii, o denumire inteligibilă a actelor juridice  ale Uniunii, o declaraţie clară 
privind prioritatea dreptului Uniunii şi definirea UE ca Uniune a cetăţenilor şi a statelor, 
precum şi o întârziere prelungită în introducerea altora;

4. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mandatul permite acordarea, pentru anumite 
state membre, a unui număr sporit de derogări de la punerea în aplicare a unor dispoziţii 
importante ale tratatelor avute în vedere, derogări care ar putea duce la slăbirea coeziunii 
Uniunii;

5. regretă faptul că mandatul permite diverse schimbări în elaborare, în comparaţie cu Tratatul 
Constituţional, care dau impresia unei neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile ei şi transmit 
astfel un semnal greşit opiniei publice;

6. regretă bunăvoinţa şi curajul politic tot mai scăzute ale reprezentanţilor statelor membre şi îşi 
exprimă îngrijorarea cu privire la evoluţia atitudinilor opuse ideilor europene de solidaritate şi 
integrare;

7. subliniază faptul că mandatul permite modificarea denumirii actelor juridice, dar nu prevede 
nicio schimbare substanţială în structura şi ierarhia lor şi îşi exprimă intenţia de a urmări cu 
atenţie felul în care aceasta va fi introdusă în dispoziţiile aferente, pentru a garanta 
responsabilitatea politică şi a-şi proteja puterile legislative, în special în ceea ce priveşte 
controlul actelor delegate;
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8. salută, cu toate acestea, faptul că mandatul păstrează mult din substanţa Tratatului 
Constituţional, în special personalitatea juridică unică a Uniunii şi eliminarea structurii bazate 
pe piloni, extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi a codeciziei 
Parlamentului şi Consiliului, elementele de democraţie participativă, statutul obligatoriu din 
punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale, sporirea coerenţei acţiunii externe 
a Uniunii şi pachetul instituţional echilibrat;

9. observă că toate rezultatele pozitive în ceea ce priveşte consolidarea procedurilor democratice 
şi a drepturilor cetăţenilor privind extinderea competenţelor şi definirea valorilor şi 
obiectivelor UE îşi au originea exclusiv în lucrările Convenţiei privind viitorul Europei;

10. salută faptul că uniunea economică şi monetară va fi recunoscută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană ca un obiectiv al UE;

11. salută faptul că mandatul prevede introducerea anumitor elemente noi tratatelor, cum ar fi 
menţionarea explicită a schimbărilor climatice şi a solidarităţii în domeniul energiei;

12. reaminteşte faptul că UE s-a proclamat, atât în faţa propriilor cetăţeni, cât şi a întregii lumi, ca 
fiind o comunitate de valori, că drepturile şi libertăţile fundamentale constituie esenţa acestei 
comunităţi de valori şi că acestea au fost exprimate în mod exhaustiv în Carta drepturilor 
fundamentale şi recunoscute în repetate rânduri de către instituţiile UE şi de către statele 
membre; consideră, prin urmare, că dacă acum unul sau mai multe state membre pretind o 
clauză de excludere voluntară (opt-out) de la Carta drepturilor fundamentale, acest lucru ar 
reprezenta un serios pas înapoi şi ar aduce un grav prejudiciu sensului celui mai profund de 
identitate a UE; din acest motiv, solicită de urgenţă tuturor statelor membre să depună, încă o 
dată, toate eforturile, în vederea depăşirii acestei diviziuni interne şi a ajungerii, în cele din 
urmă, la un consens cu privire la validitatea nelimitată a acestei Carte;

13. invită CIG să îşi încheie activitatea înainte de sfârşitul anului 2007, astfel încât să permită 
noului tratat intrarea în vigoare la timp, înaintea alegerilor europene din 2009;

14. salută consolidarea modalităţilor sale de participare la CIG la toate nivelurile, după cum a 
convenit Consiliul European din iunie 2007;

15. îşi rezervă dreptul de a adresa CIG propuneri concrete privind aspecte specifice, în limitele 
mandatului său;

16. va răspunde în timp util invitaţiei Consiliului European de a-şi reglementa problema 
componenţei sale;

17. subliniază intenţia de a examina atent rezultatele CIG pentru a evalua dacă reformele asupra 
cărora s-a convenit în timpul negocierilor corespund în mod satisfăcător propriei sale 
interpretări a mandatului;

18. invită statele membre şi pe reprezentanţii săi să asigure transparenţa totală a activităţii CIG, în 
special prin publicarea tuturor documentelor depuse în vederea examinării;

19. îşi reafirmă intenţia de a menţine o relaţie strânsă cu parlamentele naţionale şi cu societatea 
civilă în timpul procesului de revizuire a tratatelor;

20. solicită CIG să asigure, din motive de transparenţă, publicarea rezultatelor Conferinţei 
interguvernamentale şi sub forma unui proiect de versiune consolidată a tratatelor;

21. îşi anunţă hotărârea fermă de a prezenta, după alegerile din 2009, noi propuneri cu privire la 
un alt acord constituţional privind Uniunea, în conformitate cu clauza privind revizuirea 
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tratatului1, ţinând cont de faptul că Uniunea Europeană este un proiect comun, care este în 
permanenţă reînnoit;

22. solicită instituţiilor UE să prezinte propuneri specifice, menite să implice din nou cetăţenii 
Uniunii într-un dialog în continuarea procesului constituţional;

23. invită comisia competentă în fond să analizeze introducerea unei modificări a Regulamentului 
său de procedură, astfel încât să confere un caracter oficial drapelului şi imnului Uniunii 
Europene prevăzute în Tratatul Constituţional în activităţile şi sediile sale;

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, ce constituie avizul său 
privind convocarea CIG, Consiliului, Comisiei, şefilor de stat sau de guvern, parlamentelor 
statelor membre şi Băncii Centrale Europene.

                                               
1 A se vedea articolul IV-443 din Tratatul Constituţional. 
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Rezoluţia Parlamentului European din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona 
(2007/2286(INI)) - raportul Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la 13 decembrie 2007,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţilor 
Europene, modificat prin Actul Unic European şi prin Tratatele de la Maastricht, Amsterdam 
şi Nisa,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 12 decembrie 20071,
– având în vedere Declaraţia de la Laeken din 15 decembrie 2001 privind viitorul Uniunii,

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, semnat la 29 octombrie 
2004 la Roma,

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului 
constituţional al Uniunii2 şi Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 
interguvernamentale3, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizele Comisiei pentru 
dezvoltare regională, Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei 
pentru comerţ internaţional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie şi Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0013/2008),

întrucât:

A. în decursul ultimilor 50 de ani dezvoltarea Uniunii Europene a avut un rol fundamental în
crearea unui spaţiu de pace şi stabilitate pe un continent devastat până atunci de războaie, în 
consolidarea democraţiei, libertăţii şi a drepturilor cetăţeanului, în creşterea prosperităţii, 
solidarităţii şi a bunăstării prin crearea celei mai mari pieţe unice din lume, cu norme comune 
privind standardele sociale, protecţia mediului şi a consumatorilor şi concurenţa loială şi cu o 
uniune economică şi monetară, în constituirea unui cadru în care statele membre cooperează 
în abordarea unor aspecte ce trec dincolo de graniţele naţionale şi în conferirea unei voci mai 
ferme Europei pe scena internaţională;

B. există o nevoie recunoscută de reformă şi întărire a structurilor Uniunii pentru a consolida 
aceste realizări şi a îmbunătăţi capacitatea unei Uniuni de douăzeci şi şapte, şi potenţial mai 
multe, state membre de a funcţiona eficient, astfel încât să poată face faţă noilor provocări 
comune şi să facă obiectul unei mai mari responsabilităţi democratice;

C. această nevoie a constituit punctul de plecare pentru un şir succesiv de reforme, începând cu 
Tratatul de la Maastricht, ce a marcat o transformare în procesul integrării europene, prin 
crearea unei uniuni economice şi monetare şi trecerea de la o comunitate în esenţă economică 

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0234.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0328.
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la o uniune politică, care au încercat să configureze structura instituţională a Uniunii şi au 
avut drept rezultat Declaraţia de la Laeken, care, la rândul ei, a iniţiat un proces de reformă 
diferit, bazat pe metoda Convenţiei, şi nu exclusiv pe conferinţe interguvernamentale;

D. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost redactat de o Convenţie compusă 
din doi reprezentanţi ai fiecărui parlament naţional, şaisprezece deputaţi în Parlamentul 
European, doi reprezentanţi ai Comisiei şi un reprezentant al fiecărui guvern naţional, care au 
pregătit un proiect în şedinţă publică, ajungând la un consens în esenţă nemodificat de 
Conferinţa interguvernamentală din 2004, în vreme ce Tratatul de la Lisabona, care i-a urmat, 
şi care a abandonat unele dintre elementele prezente în constituţie, a fost rezultatul unor 
metode de lucru interguvernamentale mai tradiţionale, deşi cu participarea deplină a trei 
reprezentanţi ai Parlamentului European;

E. eforturile precedente de a reforma Uniunea prin înlocuirea tratatelor cu o constituţie s-au 
bucurat de sprijinul unei foarte largi majorităţi a reprezentanţilor aleşi de către cetăţenii 
europeni în Parlamentul European1, constituţie ratificată de două treimi dintre statele membre, 
dar respinsă de două dintre acestea (Franţa şi Ţările de Jos), iar, după o perioadă de reflecţie 
în timpul căreia a devenit evident faptul că nu poate fi obţinută aprobarea necesară din partea 
tuturor statelor membre, această abordare a fost abandonată, optându-se pentru modificarea 
tratatelor existente;

F. această transformare de metodă şi proces, deşi păstrează într-o formă nouă multe dintre 
modificările de natură practică ce erau prevăzute a fi aduse structurii instituţionale a Uniunii, 
a însemnat o diminuare a ambiţiei şi abandonarea câtorva elemente ale constituţiei, amânarea 
intrării în vigoare a unora dintre noile mecanisme şi încorporarea în tratate a unor măsuri 
speciale, specifice diferitelor state membre;

G. cu toate acestea, aprobarea tratatului de către fiecare guvern naţional din Uniune 
demonstrează faptul că toate guvernele alese ale statelor membre consideră că acest 
compromis reprezintă baza pe care doresc să coopereze în viitor, şi va fi necesar ca fiecare 
dintre acestea să dea dovadă de un angajament politic total, astfel încât să asigure ratificarea 
până la 1 ianuarie 2009;

H. este necesar ca Tratatul de la Lisabona să fie ratificat de către toate statele membre până la 
sfârşitul anului 2008, pentru a le permite cetăţenilor să voteze la alegerile din 2009 cunoscând 
pe deplin noul cadru instituţional al Uniunii,

Un pas înainte pentru viitorul Uniunii 
1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 

îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, care va conferi Uniunii mai multă 
responsabilitate democratică şi va spori capacitatea sa decizională (prin consolidarea rolului 
Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale), va întări drepturile cetăţenilor europeni 
faţă de Uniune şi va ameliora funcţionarea eficientă a instituţiilor Uniunii;

Mai multă responsabilitate democratică
2. salută faptul că responsabilitatea democratică şi capacitatea decizională vor fi sporite, ceea ce 

va permite cetăţenilor un control sporit asupra acţiunilor Uniunii, în special datorită 
următoarelor îmbunătăţiri:

                                               
1 Cu 500 de voturi pentru, 137 împotrivă şi 40 de abţineri [Rezoluţia sa din 12 ianuarie 2005 privind 

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (raportul Corbett/Méndez de Vigo), JO C 247 E, 
6.10.2005, p. 88.].
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(a) adoptarea întregii legislaţii a Uniunii Europene va face obiectul unui control 
parlamentar situat la un nivel inexistent în orice altă structură supranaţională sau 
internaţională:

– întreaga legislaţie a Uniunii Europene, cu câteva excepţii, va fi supusă unei aprobări 
duble, efectuată în condiţii de egalitate, de către Consiliu (compus din miniştrii 
naţionali, responsabili în faţa parlamentelor lor) şi de către Parlamentul European 
(compus din deputaţi europeni aleşi în mod direct);

– controlul prealabil efectuat de către parlamentele naţionale asupra întregii legislaţii a 
Uniunii va fi consolidat, întrucât acestea vor primi toate propunerile legislative 
europene în timp util pentru a le discuta cu miniştrii lor înainte de adoptarea unei 
poziţii de către Consiliu şi vor avea dreptul de a solicita reexaminarea unei 
propuneri dacă sunt de părere că aceasta nu respectă principiul subsidiarităţii;

(b) Preşedintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei propuneri a 
Consiliului European, luând în considerare alegerile pentru Parlamentul European;

(c) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate va fi 
numit de către Consiliul European, cu acordul preşedintelui Comisiei, şi, ca membru al 
Comisiei, va fi nevoit ca, în Parlament, să fie supus aceleiaşi proceduri de învestitură ca 
şi orice alt comisar: în calitate de vicepreşedinte al Comisiei, Înaltul Reprezentant se va 
supune aceloraşi reguli ca orice alt comisar în ceea ce priveşte atât învestitura sa, cât şi 
exercitarea mandatului său;

(d) va fi introdusă o nouă procedură bugetară, mai simplă şi mai democratică, cu o singură 
lectură: va fi eliminată distincţia între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii, 
asigurând astfel paritatea deplină între Parlament şi Consiliu în ceea ce priveşte 
aprobarea întregului buget anual, în vreme ce Parlamentului îi va fi conferit şi dreptul de 
a aproba cadrul financiar multianual obligatoriu din punct de vedere juridic;

(e) controlul democratic în ceea ce priveşte competenţele legislative delegate Comisiei va fi 
consolidat cu ajutorul unui nou sistem de supraveghere, conform căruia Parlamentul 
European sau Consiliul vor putea fie retrage decizii ale Comisiei, fie revoca delegarea 
unor astfel de competenţe;

(f) aprobarea Parlamentului European va fi necesară pentru un spectru larg de acorduri 
internaţionale semnate de Uniune, inclusiv cele referitoare la domenii cuprinse în sfera 
procedurii legislative ordinare din cadrul Uniunii;

(g) la discutarea sau votarea proiectelor de acte legislative, întâlnirile Consiliului vor fi 
publice, permiţându-le astfel cetăţenilor să observe felul în care guvernele lor acţionează 
în cadrul Consiliului;

(h) agenţiile, în special Europol şi Eurojust, vor face obiectul unui control parlamentar 
sporit;

(i) Comitetul Regiunilor va avea dreptul de a formula acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, mandatul membrilor săi va fi prelungit la 5 ani, iar relaţiile sale cu 
Parlamentul European vor fi mai clar definite;

(j) procedura de revizuire a tratatelor va fi, în viitor, mai deschisă şi mai democratică, 
întrucât Parlamentul European va putea, de asemenea, prezenta propuneri în acest sens, 
iar controlul oricărei revizuiri propuse trebuie efectuat de o Convenţie care va include 
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reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European, cu excepţia 
cazului în care Parlamentul consideră că acest lucru nu este necesar, în vreme ce 
proceduri de revizuire noi şi simplificate sunt introduse în vederea modificării, prin 
decizie unanimă, a anumitor prevederi ale tratatului, cu aprobarea parlamentelor 
naţionale;

Afirmarea valorilor, consolidarea drepturilor cetăţenilor, sporirea clarităţii
3. salută faptul că drepturile cetăţenilor vor fi consolidate, ca rezultat al următoarelor 

îmbunătăţiri:
(a) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care cuprinde o listă completă şi 

actualizată a drepturilor civile, politice, economice şi sociale, va deveni obligatorie din 
punct de vedere juridic; aceasta va oferi securitate juridică cetăţenilor Uniunii, 
garantând că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde, respectând în acelaşi timp principiul subsidiarităţii;

(b) Uniunea va solicita aderarea la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce 
înseamnă că Uniunea va face obiectul aceluiaşi control extern cu privire la obligaţia de a 
respecta drepturile cetăţenilor ca şi statele sale membre;

(c) noi dispoziţii vor facilita participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale 
societăţii civile la deliberările Uniunii, pe baza contribuţiei lor importante la pregătirea 
tratatului; dialogul cu partenerii sociali, bisericile, comunităţile religioase şi 
organizaţiile neconfesionale va fi încurajat;

(d) introducerea dreptului cetăţenilor UE la iniţiativă le va permite cetăţenilor să prezinte 
propuneri referitoare la anumite aspecte cu privire la care aceştia consideră că un act 
juridic al Uniunii este necesar în vederea aplicării tratatelor;

(e) protecţia judiciară a cetăţenilor va fi consolidată, întrucât Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene îşi va extinde competenţele cu privire la chestiuni din domeniul libertăţii, 
securităţii şi justiţiei, precum şi la actele e Consiliului European, Băncii Centrale 
Europene şi organelor Uniunii, în acelaşi timp fiind prevăzută şi facilitarea accesului 
persoanelor fizice şi juridice la procedurile curţii;

4. salută faptul că tratatul defineşte într-o manieră mai clară şi mai vizibilă valorile, comune 
tuturor statelor membre, pe care Uniunea este întemeiată, precum şi obiectivele Uniunii şi 
principiile în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi relaţiile cu statele membre:
(a) este stabilită o delimitare clară a competenţelor Uniunii faţă de statele membre, pe baza 

principiului conform căruia toate competenţele care nu sunt conferite Uniunii de către 
tratate rămân în sfera de competenţă a statelor membre;

(b) se pune un accent sporit pe acele politici care aduc beneficii vizibile cetăţenilor: există 
noi dispoziţii cu aplicare generală privind promovarea unui nivel ridicat de ocupare a 
forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale adecvate, lupta împotriva excluziunii 
sociale, un nivel ridicat de educaţie, formare profesională şi sănătate, eliminarea oricărui 
fel de discriminare şi promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi; noi dispoziţii sprijină 
promovarea dezvoltării durabile şi protecţia mediului, inclusiv lupta împotriva 
schimbărilor climatice, şi respectul faţă de serviciile de interes general; coeziunea 
economică, socială şi teritorială este reafirmată drept obiectiv al Uniunii;
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(c) confuzia existentă între „Comunitatea Europeană” şi „Uniunea Europeană” va lua 
sfârşit, ca urmare a faptului că Uniunea Europeană devine o singură entitate juridică şi o 
singură structură;

(d) o clauză de solidaritate între statele membre asigură cetăţenii că se pot aştepta la sprijin 
din partea Uniunii în eventualitatea unui atac terorist sau a uneii catastrofe naturale sau 
provocate de om;

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele 
membre îşi deleagă anumite competenţe pe care le consideră a fi mai bine exercitate 
prin mecanisme comune, asigurând, în acelaşi timp, pentru a evita orice îndoială, 
garanţii suficiente că Uniunea nu se va transforma într-un superstat centralizat şi 
atotputernic, după cum urmează:

– obligaţia de a respecta identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională, precum şi funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice 
şi apărarea securităţii naţionale;

– principiul competenţelor atribuite (în virtutea căruia singurele competenţe ale 
Uniunii sunt cele care îi sunt atribuite de către statele membre), al subsidiarităţii şi 
al proporţionalităţii;

– participarea statelor membre la sistemul de luare a deciziilor din cadrul Uniunii şi la 
acordul privind eventualele schimbări ce urmează a-i fi aduse;

– recunoaşterea dreptului fiecărui stat membru de a se retrage din Uniune, dacă doreşte 
să o facă;

O mai mare eficienţă
5. salută faptul că noul tratat va consolida capacitatea instituţiilor Uniunii de a-şi îndeplini 

obiectivele într-un mod mai eficient, în special deoarece:
(a) se vor înmulţi substanţial domeniile în care guvernele ce se reunesc în Consiliu iau 

decizii prin votul cu majoritate calificată, şi nu prin unanimitate, făcând astfel posibil ca 
o Uniune compusă din douăzeci şi şapte de state membre să funcţioneze în mai multe 
domenii, fără a fi blocată de vetouri;

(b) noul sistem al votului cu majoritate dublă va înlesni luarea deciziilor în Consiliu; 

(c) Consiliul European va deveni o instituţie de sine stătătoare a Uniunii Europene, iar 
sistemul său de rotaţie a preşedinţiei o dată la şase luni va fi înlocuit de un Preşedinte 
ales pentru o perioadă de doi ani şi jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel 
mai multă coerenţă în pregătirea şi continuitatea muncii depuse;

(d) numărul membrilor Comisiei va fi redus, începând cu 2014, la două treimi din numărul 
statelor membre, ceea ce va spori capacitatea de acţiune a Comisiei şi va face şi mai clar 
faptul că membrii Comisiei reprezintă interesul european, şi nu pe cel al ţării lor de 
origine, în timp ce un sistem de rotaţie va asigura în continuare participarea egală a 
tuturor statelor membre;

(e) vizibilitatea şi capacitatea de acţiune a Uniunii ca actor global vor creşte în mod 
considerabil:



PE423.766 76/377 DV\779820RO.doc

RO

– posturile de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă şi cel de Comisar 
pentru afaceri externe, două posturi care dau naştere la duplicări şi confuzii, vor fi 
reunite într-unul singur, prin crearea unui vicepreşedinte al Comisiei / Înalt 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, care va prezida 
Consiliul pentru afaceri externe şi va putea fi vocea Uniunii atunci când aceasta 
are o poziţie comună, asigurând astfel mai multă coerenţă în acţiunile Uniunii pe 
plan extern;

– va exista un serviciu unic pentru acţiunea externă, alcătuit din funcţionari ai 
Comisiei, Consiliului şi ai serviciilor diplomatice naţionale, care poate fi instituit 
de către Consiliu doar cu aprobarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului; 
acest serviciu pentru acţiunea externă va fi condus de către vicepreşedintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant, ar trebui să fie ataşat Comisiei şi este menit să 
confere mai multă coerenţă în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii externe 
a Uniunii;

– capacitatea Uniunii de a dezvolta structuri comune în domeniul politicii de securitate 
şi apărare va fi consolidată, printre altele prin introducerea unei clauze de ajutor şi 
asistenţă reciproce în eventualitatea unei agresiuni armate, sporind astfel 
sentimentul de securitate al cetăţenilor şi asigurând în acelaşi timp flexibilitatea 
necesară acomodării diferitelor abordări ale statelor membre în acest domeniu;

(f) distincţia dintre instrumentele legislative şi cele executive va fi clarificată şi o nouă 
definiţie a actelor delegate va face posibilă simplificarea şi eficientizarea legislaţiei 
Uniunii;

(g) structura pe piloni este abandonată, fapt ce permite unitatea de acţiune în diferitele 
domenii de activitate ale Uniunii, cu mecanisme şi instrumente simplificate, deşi natura 
specifică politicii externe şi de securitate presupune proceduri specifice în aceste 
domenii;

(h) acţiunile în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei vor fi caracterizate de obiective mai 
ambiţioase şi de proceduri mai eficiente, fără a mai fi utilizate instrumente şi proceduri 
separate interguvernamentale, şi vor fi supuse controlului jurisdicţional, promiţând 
astfel un progres tangibil în ceea ce priveşte aspectele legate de justiţie, securitate şi 
imigraţie;

(i) obiectivele şi competenţele Uniunii în domeniile schimbărilor climatice, drepturilor 
copilului, politicii europene de vecinătate, ajutorului umanitar, energiei (inclusiv o 
referire în tratat la solidaritate între statele membre în acest sector), spaţiului, cercetării, 
turismului, sportului, sănătăţii publice şi protecţiei civile sunt mai clar definite; politica 
comercială comună este recunoscută drept o competenţă exclusivă a Uniunii;

(j) cu privire la alte aspecte, va deveni posibilă aplicarea unor metode mai eficiente de 
luare a deciziilor în momentul în care va exista o voinţă politică în acest sens;

(k) există mai multă flexibilitate în luarea deciziilor, chiar şi atunci când nu toate statele 
membre sunt dispuse sau capabile să facă progrese cu privire la anumite politici în 
acelaşi timp;

Preocupări
6. este conştient de faptul că, în urma rezultatelor referendumurilor din Franţa şi Ţările de Jos, 

au existat multe păreri de rău cu privire la faptul că a fost necesar, pentru a stabili un nou 
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acord între cele 27 de state membre, să:

– se renunţe la abordarea constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, cum ar fi 
noţiunea unei Uniuni bazate pe voinţa cetăţenilor săi şi a statelor membre, un text unitar 
şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea instrumentelor legislative, 
instituirea prin tratat a drapelului şi a imnului şi utilizarea titlului de „Ministru de 
Externe” în locul celui de „Înalt Reprezentant”;

– amâne punerea în aplicare a unor elemente importante ale noului tratat, cum ar fi intrarea în 
vigoare a noului sistem de vot în Consiliu (însoţită de unele dispoziţii speciale privind 
amânarea votului, cunoscute sub numele de „compromisul de la Ioannina”), şi să se 
adauge mecanisme restrictive, de tipul „frânelor de urgenţă”, la procedura legislativă 
ordinară în anumite domenii de competenţă;

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi extinderea 
aranjamentelor privind opţiunea de a participa („opt-in”) la cooperarea în materie 
poliţienească şi penală pentru două state membre, protocolul ce limitează efectele Cartei 
asupra legislaţiei naţionale din două state membre şi locul suplimentar în Parlamentul 
European alocat unui stat membru, prin derogare de la principiul proporţionalităţii 
degresive; 

– modifice textul mai multor pasaje din tratat, sau al unor protocoale şi declaraţii anexate la 
acesta, în sensul adoptării nejustificate a unui ton negativ, care creează impresia unei 
neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile acesteia, trimiţând astfel un semnal greşit către 
public;

Concluzii
7. susţine tratatul şi subliniază necesitatea ca toate statele membre ale Uniunii să reuşească să îl 

ratifice în timp util, astfel încât să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009;
8. consideră că Tratatul de la Lisabona va asigura un cadru stabil, care va face posibilă viitoarea 

dezvoltare a Uniunii;
9. înţelege faptul că un tratat de modificare este în mod inevitabil mai puţin clar şi mai greu de 

citit decât un tratat codificat; solicită, prin urmare, publicarea imediată a tratatelor consolidate, 
astfel cum au fost revizuite de către Tratatul de la Lisabona, fapt ce le va oferi cetăţenilor un 
text fundamental al Uniunii mai clar;

10. îşi reiterează solicitarea ca toate eforturile posibile să fie depuse, atât de către instituţiile UE, 
cât şi de autorităţile naţionale, în conformitate cu principiul cooperării sincere, în vederea 
informării clare şi obiective a cetăţenilor europeni cu privire la conţinutul tratatului;

11. încredinţează comisiei competente în fond sarcina de a pregăti modificările necesare la 
Regulamentul de procedură şi de a evalua oportunitatea unor măsuri suplimentare de punere 
în aplicare;

o

o o
12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie şi raportul Comisiei 

pentru afaceri constituţionale, parlamentelor naţionale ale statelor membre, Consiliului, 
Comisiei şi foştilor membri ai Convenţiei privind viitorul Europei, şi să se asigure că 
serviciile Parlamentului, inclusiv birourile sale de informare, furnizează informaţii suficiente 
referitoare la poziţia Parlamentului privind tratatul.
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Raport privind noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care decurg din punerea în 
aplicare a Tratatului de la Lisabona (2008/2063(INI)) - raportul Jo Leinen

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la 13 decembrie 2007,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţilor 
Europene, modificat prin Actul Unic European şi prin Tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi 
Nisa,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale din 12 decembrie 20071,

– având în vedere Declaraţia de la Laeken din 15 decembrie 2001 privind viitorul Uniunii 
Europene2,

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, semnat la Roma la 29 
octombrie 2004,

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului 
constituţional al Uniunii3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 
interguvernamentale (CIG)4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona5,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizele Comisiei pentru 
afaceri externe, cel al Comisiei pentru dezvoltare, cel al Comisiei pentru comerţ internaţional, 
cel al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, cel al Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, 
cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, cel al Comisiei pentru transport 
şi turism, cel al Comisiei pentru dezvoltare regională, cel al Comisiei pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, cel al Comisiei pentru pescuit, cel al Comisiei pentru cultură şi educaţie, cel al 
Comisiei pentru afaceri juridice, cel al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, 
cel al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe şi cel al Comisiei pentru petiţii 

                                               
1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost proclamată la 

Strasbourg la 12 decembrie 2007.
2 Consiliul European de la Laeken, declaraţia de la Laeken privind viitorul Uniunii Europene, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 JO C 125 E, 22.5.2008, p. 215.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0328.
5 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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(A6-0000/2008),

– având în vedere scrisorile trimise de Comisia pentru bugete, Comisia pentru control bugetar şi 
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie1;

1. Politici noi

1.1. Noi obiective şi clauze orizontale

1. salută obligativitatea juridică pe care Tratatul o conferă Cartei drepturilor fundamentale şi 
recunoaşterea pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii UE a drepturilor, libertăţilor şi principiilor pe 
care le proclamă; subliniază că Parlamentul se va angaja să asigure implementarea deplină a 
Cartei;

2. salută consolidarea democraţiei reprezentative şi participative prin introducerea, printre altele, a 
aşa-numitei "iniţiative cetăţeneşti" (Articolul 11 din Tratatul UE, astfel cum a fost modificat 
prin Tratatul de la Lisabona (TUE)), prin care un milion de cetăţeni din mai multe state membre 
pot cere Comisiei să înainteze o propunere de act legislativ;

3. salută faptul că s-a acordat o importanţă deosebită protecţiei mediului în toate politicile UE şi că 
la articolul 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), introdus prin 
Tratatul de la Lisabona, se face o referire explicită la combaterea schimbărilor climatice la nivel 
internaţional; subliniază că Parlamentul European ar trebui să impulsioneze Uniunea Europeană 
să-şi asume un rol determinant în toate politicile care vizează combaterea schimbărilor 
climatice;

4. salută faptul că noul TFUE corelează crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu 
respectarea drepturilor fundamentale şi a ordinii juridice a UE şi a statelor membre (Articolul 67 
din TFUE);

5. ia act de obiectivul instituirii „unei economii sociale de piaţă foarte competitive, care tinde spre 
ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social şi spre un înalt nivel de protecţie a 
mediului şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia” (articolul 3 alineatul (3) din TUE), corelând 
astfel obiectivul realizării pieţei interne cu alte obiective;

6. subliniază cu satisfacţie înscrierea egalităţii între femei şi bărbaţi printre valorile Uniunii 
(articolul 2 din TUE) şi printre obiectivele acesteia (articolul 3 alineatul (3) din TUE);

7. salută faptul că la articolul 208 alineatul (1) din TFUE se prevede că „Politica de cooperare 
pentru dezvoltare a Uniunii şi politicile statelor membre se completează şi se susţin reciproc”; 
subliniază răspunderea mai mare care îi revine Parlamentului prin faptul că Uniunea va avea o 
putere sporită de iniţiativă în ceea ce priveşte elaborarea politicilor, care ar trebui să determine o 
mai bună coordonare a donatorilor şi o mai bună diviziune a muncii, precum şi o mai mare 
eficienţă a asistenţei pentru a „reduce şi, pe termen lung, a elimina sărăcia”;

8. consideră că includerea coeziunii teritoriale între obiectivele Uniunii (Articolul 3 din TFU) 
completează obiectivele de coeziune economică şi socială şi că introducerea unor temeiuri 

                                               
1 Anexate la raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale.
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legale în domeniile respective va mări competenţa Parlamentului în ceea ce priveşte evaluarea 
impactului teritorial al principalelor politici UE; apreciază faptul că statutul special al regiunilor 
ultraperiferice este confirmat de articolele 349 şi 355 din TFUE;

9. salută introducerea dispoziţiilor orizontale privind un înalt grad de ocupare a forţelor de muncă, 
protecţia socială, lupta împotriva excluderii sociale, un nivel ridicat de educaţie, formare 
profesională şi sănătate, combaterea discriminării şi protecţia mediului, care vor acţiona ca 
principii generale care vor sta la baza politicii Uniunii Europene (Articolele 9, 10 şi 11 din 
TFUE);

10. salută dispoziţia privind solidaritatea cuprinsă în articolul 122 din TFUE, prin care Consiliul 
poate decide în privinţa măsurilor care se impun în situaţia în care apar probleme cu furnizarea 
anumitor produse, în special în domeniul energetic;

11. salută faptul că articolul 214 din TFUE recunoaşte ajutorul umanitar drept o politică de sine 
stătătoare a Uniunii; consideră că teza a cincia, titlul III, capitolele 1 (Cooperarea pentru 
dezvoltare) şi 3 (Ajutorul umanitar) din TFUE oferă un temei juridic clar pentru politica în 
domeniul dezvoltării şi al ajutorului umanitar cărora li se aplică procedura legislativă ordinară; 

12 salută, de asemenea, consolidarea competenţelor Uniunii Europene în domeniul protecţiei civile 
în ceea ce priveşte asigurarea de asistenţă ad-hoc şi ajutor în caz de catastrofe ţărilor terţe 
(articolul 214 din TFUE);

1.2. Noi temeiuri juridice

13. subliniază că extinderea sferei de acţiune externă a Uniunii, în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, inclusiv stipularea unor noi temeiuri juridice şi instrumente din domeniul politicii 
externe (acţiunile externe şi Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC)/Politica de 
Securitate şi de Apărare Comună (PSAC), necesită crearea unui nou echilibru interinstituţional 
care să garanteze exercitarea unui control democratic corespunzător de către Parlamentul 
European;

14. salută faptul că chestiunile din domeniul energetic vor fi tratate într-un un titlu separat, titlul 
XXI din teza a treia a TFUE, măsurile luate în acest domeniu având astfel un temei juridic 
(articolul 194 din TFUE); ia act totuşi de faptul că, deşi ca regulă generală se va urma procedura 
legislativă ordinară, deciziile privind alegerea surselor de energie vor rămâne în competenţa 
statelor membre, în vreme ce chestiunile fiscale din acest domeniu vor necesita în continuare 
doar consultarea Parlamentului European;

15. notează ca un fapt pozitiv valorile comune ale Uniunii în ceea ce priveşte interesul economic 
general şi salută temeiul juridic care permite definirea principiilor şi condiţiilor care 
reglementează furnizarea serviciilor de interes economic general în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară (articolul 14 din TFUE şi Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes 
general);

16. consideră că modificările introduse de Tratatul de la Lisabona în domeniul politicii comerciale 
comune (PCC) contribuie în general la creşterea nivelului de legitimitate democratică şi de 
eficienţă al acesteia, în special datorită introducerii procedurii legislative ordinare şi a cerinţei 
privind obţinerea consimţământului pentru toate acordurile; constată că toate aspectele care intră 
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sub incidenţa PCC ţin de competenţa exclusivă a Uniunii, ceea ce înseamnă că vor fi „acorduri 
ale Uniunii” şi că nu vor mai exista acorduri comerciale mixte încheiate atât de Uniune, cât şi de 
statele membre;

17. îşi exprimă satisfacţia cu privire la introducerea unei dispoziţii privind politica europeană în 
domeniul spaţial (articolul 189 TFUE) şi salută posibilitatea oferită Parlamentului şi Consiliului 
de a adopta măsurile necesare pentru înfiinţarea unui program spaţial european pe baza 
procedurii legislative ordinare;

18. relevă că Tratatul de la Lisabona include un nou temei juridic care prevede aplicare procedurii 
de codecizie în materie de drepturi de proprietate intelectuală (articolul 118 din TFUE):

19. salută extinderea domeniului de aplicare a acţiunilor UE în domeniul politicii pentru tineri, 
încurajând participarea tinerilor la viaţa democratică europeană (Articolul 165 din TFUE);

20. salută noul temei juridic specificat la articolul 298 din TFUE, în conformitate cu care „În 
îndeplinirea misiunilor lor, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii sunt susţinute de o 
administraţie europeană transparentă, eficientă şi independentă”, deoarece aceasta pune bazele 
unei reglementări prin lege a procedurilor administrative ale Uniunii.

21. salută temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor 
care afectează interesele financiare ale Uniunii (articolul 325 din TFUE);

22. relevă că noile dispoziţii ale tratatului privind cooperarea judiciară în materie civilă şi penală 
includ un temei juridic pentru adoptarea unor măsuri de sprijinire a pregătirii magistraţilor şi a 
personalului judiciar (articolele 81 şi 82 din TFUE);

23. subliniază că Tratatul de la Lisabona prevede, de asemenea, posibilitatea înfiinţării unui Parchet 
European pentru combaterea infracţiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii 
(articolul 86 din TFUE);

24. salută faptul că Tratatul de la Lisabona introduce prevederi obligatorii privind protecţia 
drepturilor copilului în cadrul obiectivelor interne şi externe ale Uniunii Europene (articolul 3 
alineatele (3) şi (5)din TUE);

25. salută includerea turismului ca un nou titlu în Tratatul de la Lisabona (articolul 195 din TFUE) 
care prevede că Uniunea acţionează în completarea măsurilor statelor membre; salută de 
asemenea dispoziţia conform căreia adoptarea propunerilor legislative ce intră sub incidenţa 
titlului respectiv este reglementată prin procedura legislativă ordinară;

26. salută faptul că Tratatul de la Lisabona include sportul printre domeniile pentru care se 
stabileşte un temei juridic (articolul 165 din TFUE); subliniază îndeosebi faptul că Uniunea 
poate în sfârşit să adopte măsuri pentru dezvoltarea sportului şi în special a dimensiunii 
europene a acestuia;

2. Noile competenţe ale Parlamentului

2.1. Noi puteri de codecizie
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27. salută faptul că Tratatul de la Lisabona va consolida considerabil legitimitatea democratică a 
Uniunii Europene prin extinderea puterii de codecizie a Parlamentului;

28. salută faptul că spaţiul de libertate, securitate şi justiţie este complet integrat în TFUE (articolele 
67-89), desfiinţând în mod oficial cel de-al treilea pilon; salută faptul că cele mai multe decizii 
în politicile în domeniul justiţiei civile, azilului, imigrării şi vizelor, precum şi cooperarea 
juridică şi poliţienească în cazuri penale, vor fi luate prin procedura legislativă ordinară;

29. consideră că introducerea procedurii legislative ordinare în domeniul politicii agricole comune 
(PAC) sporeşte responsabilitatea democratică a Uniunii Europene, întrucât Parlamentul 
European va co-legifera pe picior de egalitate cu Consiliul; accentuează faptul că codecizia se 
va aplica întregii legislaţii din domeniul agriculturii în conformitate cu 43 alineatul (2) din 
TFUE şi că aceasta priveşte, în special, cele patru texte orizontale principale din domeniul 
agriculturii (organizarea comună a pieţei unice, Regulamentul privind plăţile directe, 
Regulamentul privind dezvoltarea rurală, precum şi finanţarea PAC); indică, de asemenea, 
faptul că legislaţia privind calitatea, agricultura ecologică şi promovarea vor intra la rândul lor 
în domeniul de aplicare al articolului 43 alineatul (2) din TFUE;

30. constată că Tratatul de la Lisabona introduce schimbări de substanţă în sistemul decizional 
aferent politicii comune a pescuitului (PCP); salută faptul că Parlamentul şi Consiliul vor stabili, 
conform procedurii legislative ordinare, dispoziţiile necesare atingerii obiectivelor PCP 
(articolul 43 alineatul (2) din TFUE); consideră, în această privinţă, că orice alt aspect, diferit de 
cel referitor la stabilirea posibilităţilor de pescuit şi la distribuţia cotelor, introdus, în mod 
oficial, în regulamentul anual, ca de exemplu aspectele privind măsurile tehnice sau efortul de 
pescuit sau introducerea unor acorduri adoptate în cadrul organizaţiilor regionale de pescuit, 
care au propriul lor temei juridic, vor fi supuse în continuare procedurii legislative ordinare;

31. salută introducerea procedurii legislative ordinare în cazul adoptării normelor detaliate privind 
procedura de supraveghere multilaterală (articolul 121 alineatul (6) din TFUE), care ar trebui să 
consolideze coordonarea economică;

32. consideră că rolul său privind monitorizarea deciziilor de politică monetară ale Băncii Centrale 
Europene (BCE) a devenit mai important o dată cu recunoaşterea BCE ca instituţie. salută faptul 
că mai multe dispoziţii ale statutului Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi al 
BCE pot fi modificate după consultarea Parlamentului în conformitate cu articolul 40 alineatul 
(2) din Statutul SEBC şi BCE;

33. consideră că articolul 182 din TFUE reprezintă un progres, deoarece programul cadru 
multianual şi crearea unei zone europene de cercetare, la care se face referire în prezentul raport 
vor face obiectul procedurii legislative ordinare; ia act totuşi de faptul că programele specifice 
menţionate la articolul respectiv vor fi adoptate prin procedura legislativă specială, ceea ce 
înseamnă că Parlamentul European va avea un rol mai mult consultativ (articolul 182 alineatul 
(4) din TFUE);

34. salută faptul că, în ceea ce priveşte fondurile structurale, Tratatul de la Lisabona pune 
Parlamentul European pe picior de egalitate cu Consiliul, înlocuind procedura actuală de aviz 
conform cu procedura legislativă ordinară; consideră că acest lucru va avea o importanţă 
deosebită pentru fondurile structurale în perioada de după 2013, pentru că sporeşte transparenţa 
şi responsabilitatea Parlamentului faţă de cetăţeni;
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35. ia act de faptul că legislaţia de interzicere a discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală va fi supusă procedurii legislative 
speciale, necesitând acordul Parlamentului (articolul 19 din TFUE);

36. salută includerea în cadrul procedurii legislative ordinare a măsurilor privind combaterea 
traficului de fiinţe umane, în special femei şi copii, şi a exploatării sexuale (articolul 79 alineatul 
(2) şi articolul 83 alineatul (1) din TFUE);

37. salută extinderea mecanismului decizional pe baza majorităţii calificate la domeniul culturii, 
incluzând aici şi sportul (articolul 165 alineatul (4) din TFUE);

38. salută faptul că, în viitor, codecizia va fi aplicată şi Statutului funcţionarilor Uniunii Europene 
(articolul 336 din TFUE), întrucât Parlamentul va putea participa, în acest fel, la ajustarea 
acestor reglementari de pe o poziţie de egalitate cu Consiliul;

2.2. Noi puteri bugetare

39. constată că Tratatul de la Lisabona face schimbări radicale în domeniul finanţelor Uniunii, 
îndeosebi în privinţa relaţiilor interinstituţionale şi a proceselor de decizie;

40. subliniază faptul că Consiliul şi Parlamentul trebuie să ajungă la un acord, în limitele resurselor 
proprii, cu privire la programarea cheltuielilor, care devine obligatorie din punct de vedere legal 
(articolul 312 din TFUE); salută faptul că bugetul în ansamblul său trebuie adoptat de comun 
acord de Parlament şi Consiliu, în conformitate cu cadrul financiar multianual; salută 
desfiinţarea distincţiei între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii (articolul 314 din 
TFUE); salută faptul că adoptarea regulamentului financiar va face obiectului procedurii 
legislative ordinare (articolul 322din TFUE);

41. face trimitere la raportul privind impactul inovaţiilor cuprinse în Tratatul de la Lisabona asupra 
bugetului; aspecte instituţionale şi noi competenţe în cadrul Uniunii, întocmit de Comisia pentru 
bugete;

2.3. Noua procedură de consimţământ

42. salută faptul că procedura simplificată de revizuire privind introducerea unui sistem de votare cu 
majoritate calificată şi introducerea procedurii legislative ordinare într-un anumit domeniu în 
conformitate cu titlul V din TUE sau TFUE necesită consimţământul Parlamentului;

43. ia act de introducerea unei „clauze de retragere” pentru statele membre (articolul 50 din TUE); 
subliniază că acordul prin care se permite retragerea unui stat membru din Uniunea Europeană 
nu poate fi încheiat fără consimţământul Parlamentului;

44. salută faptul că consimţământul Parlamentului va fi necesar pentru o gamă largă de acorduri 
internaţionale semnate de Uniune; îşi reiterează intenţia de a solicita Consiliului, dacă este 
cazul, să nu iniţieze negocierea acordurilor internaţionale înainte ca Parlamentul să îşi facă 
cunoscută poziţia şi să permită Parlamentului, pe baza raportului comisiei competente, să adopte 
recomandări în orice etapă a negocierilor pentru ca acestea să fie luate în considerare înainte de 
încheierea negocierilor;

45. solicită insistent ca orice viitor acord „mixt” care combină elemente specifice PESC şi cele care 
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nu intră în sfera PESC să fie tratat pe o bază juridică unică, care ar trebui să fie cea legată în 
mod direct de obiectul principal al acordului; subliniază că Parlamentul va avea dreptul de să fie 
consultat în toate situaţiile, cu excepţia celor în care acordul face referire exclusiv la PESC;

2.4. Noile competenţe de control

46. salută faptul că Preşedintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei 
propuneri a Consiliului European, luând în considerare alegerile pentru Parlamentul European; 
face trimitere la raportul privind echilibrul interinstituţional, întocmit de Comisia pentru afaceri 
constituţionale;

47. salută faptul că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate va 
fi supus votului de aprobare al Parlamentului European , împreună cu ceilalţi membri ai 
Comisiei, fiind, prin urmare, răspunzător în faţa Parlamentului;

48. salută noua procedură de numire a judecătorilor şi avocaţilor generali ai Curţii de Justiţie şi 
Tribunalului, prevăzută la articolul 255 din TFUE, în conformitate cu care deciziile guvernelor 
naţionale vor fi precedate de un aviz privind capacitatea candidaţilor de a-şi îndeplini sarcinile 
formulat de un comitet compus din şapte experţi, unul dintre aceştia fiind propus de Parlamentul 
European;

49. subliniază necesitatea transparenţei şi a controlului democratic în procesul instituirii Serviciului 
european pentru acţiune externă (SEAE), în conformitate cu articolul 13a alineatul 3 din 
Tratatul UE şi reaminteşte dreptul Parlamentului de a fi consultat înaintea instituirii serviciului 
respectiv; consideră că SEAE ar trebui trecut în subordinea administrativă a Comisiei; face 
trimitere la raportul privind SEAE, întocmit de Comisia pentru afaceri constituţionale;

50. aşteaptă clarificări în privinţa criteriilor de numire, a numirii şi evaluării reprezentanţilor 
speciali ai UE, inclusiv a definirii şi a stabilirii scopului sarcinilor lor, a duratei mandatului, 
precum şi a coordonării şi complementarităţii cu delegaţiile viitoare ale Uniunii;

51. subliniază necesitatea controlului democratic şi a transparenţei în privinţa înfiinţării Agenţiei 
Europene de Apărare (AEA) şi a activităţilor efectuate de aceasta, şi anume prin schimburile 
periodice de informaţii între directorul executiv al AEA şi comisia responsabilă a Parlamentului 
European;

52. salută noul său rol consultativ în conformitate cu articolul 40 punctul 2 din Statutul SEBC şi 
BCE în ceea ce priveşte modificarea componenţei Consiliului guvernatorilor BCE;

53. salută faptul că agenţiile, în special Europol şi Eurojust, vor fi supuse unui control parlamentar 
mai intens (articolele 85 şi 88 din TFUE);

2.5. Noi drepturi la informare

54. solicită Preşedintelui Consiliului European să ofere Parlamentului informaţii complete în 
legătură cu pregătirile pentru reuniunile Consiliului European şi să întocmească un raport 
privind rezultatul acestor reuniuni;

55. solicită Preşedintelui prin rotaţie al Consiliului European să informeze Parlamentul în legătură 
cu programele preşedinţiei şi cu rezultatele obţinute;
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56. îndeamnă viitorul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate 
să găsească, împreună cu Parlamentul, metode adecvate de informare şi consultare deplină a 
Parlamentului cu privire la acţiunile externe ale Uniunii, implicând în mod corespunzător toate 
comisiile Parlamentului care se ocupă cu domeniile care intră în sfera de atribuţii a Înaltului 
Reprezentant;

57. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte negocierea şi încheierea acordurilor internaţionale, 
Comisia va avea obligaţia legală de a informa în egală măsură Parlamentul şi comitetul special 
la care se face referire la articolul 218 din TFUE cu privire la progresele înregistrate în 
procesele de negociere; solicită ca Parlamentul să fie informat în aceeaşi măsură şi în acelaşi 
timp cu comitetul Consiliului, aşa cum se prevede la articolul respectiv;

2.6. Noi drepturi de iniţiativă

58. salută noul rol al Parlamentului de a iniţia amendamente la Tratate; va uza de dreptul său de a 
prezenta noi idei privind viitorul Europei, atunci când noile provocări vor face necesar acest 
lucru;

59. salută faptul că Parlamentul va avea drept de iniţiativă în privinţa propunerilor legate de propria 
sa structură, cu respectarea principiilor enunţate în Tratate (articolul 14 din TUE);

60. ia act de faptul că Tratatul de la Lisabona introduce o procedură legislativă specială privind 
adoptarea dispoziţiilor de stabilire a modului de acţiune şi a competenţelor comisiilor de anchetă 
(articolul 226 din TFUE);

3. Noi proceduri

3.1. Drept de control pentru parlamentele naţionale

61. salută noile drepturi conferite parlamentelor naţionale în legătură cu controlul prealabil privind 
aplicarea principiului subsidiarităţii în toate actele legislative ale Uniunii; este de părere că 
consolidarea controlului exercitat de parlamentele naţionale asupra politicilor europene va mări, 
de asemenea, gradul de informare a populaţiei cu privire la activităţile Uniunii;

62. accentuează necesitatea respectării depline a noilor prerogative ale parlamentelor naţionale 
începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

63. salută angajamentul asumat de autorităţile locale şi regionale în legătură cu respectarea 
principiului subsidiarităţii; ia act de dreptul Comitetului Regiunilor de a sesiza Curtea de Justiţie 
atunci când consideră că principiul subsidiarităţii a fost încălcat (Protocolul nr. 2, articolul 8 al 
doilea alineat);

3.2. Acte delegate

64. apreciază progresele care decurg din noile dispoziţii privind textele legislative şi ierarhizarea 
normelor, în special introducerea actelor delegate (articolul 290 din TFUE) care face posibilă 
delegarea către Comisie a competenţei de a adopta acte legislative cu aplicabilitate generală sau 
de a modifica elemente neesenţiale ale unui act legislativ; subliniază că obiectivele, conţinutul, 
domeniul de aplicare şi durata unei astfel de delegări trebuie definite cu claritate de către 
Parlament şi Consiliu în actul legislativ;
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65. ia act de faptul că Tratatul de la Lisabona şi, implicit, TFUE, nu oferă un temei juridic pentru o 
măsură cadru pentru actele delegate, ci propune ca instituţiile să convină asupra unei formule 
standard pentru astfel de delegări, care va fi inserată cu regularitate de către Comisie în proiectul 
de act legislativ în cauză; subliniază că în acest mod libertatea legiuitorului rămâne neştirbită;

66. solicită Comisiei să lămurească cum intenţionează să interpreteze Declaraţia 39 anexată la Actul 
final al Conferinţei Interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, în privinţa 
consultării experţilor în legătură cu domeniul serviciilor financiare şi cum intenţionează să 
aplice această interpretare, în afara dispoziţiilor privind actele delegate cuprinse în TFUE;

3.3. Actele de punere în aplicare

67. ia act de faptul că Tratatul de la Lisabona abrogă dispoziţia privind comitologia cuprinsă în 
actualul articol 202 din Tratatul CE şi introduce la articolul 291 din TFUE o nouă procedură –
„acte de punere în aplicare” – care prevede posibilitatea de a conferi competenţe de punere în 
aplicare Comisiei în situaţiile în care sunt necesare „condiţii uniforme pentru punerea în aplicare 
a actelor Uniunii care implică obligativitatea legală”;

68. ia act de faptul că articolul 291 alineatul (3) din TFUE solicită Parlamentului şi Consiliului să 
adopte, în avans, regulamente privind mecanismele de control al statelor membre asupra 
exercitării competenţelor de punere în aplicare;

69. ia act de faptul că actuala procedură de comitologie nu mai corespunde cu Tratatul de la 
Lisabona şi că propunerile legislative aflate în curs de aprobare care nu sunt adoptate înainte de 
intrarea în vigoare a acestuia trebuie modificate pentru a satisface cerinţele articolelor 290 şi 
291 din TFUE;

70. este de părere că se poate negocia o soluţie provizorie cu Consiliul pentru perioada iniţială, 
astfel încât să nu apară nici un obstacol din cauza vidului legislativ şi noul regulament să poată 
fi adoptat de către legiuitor după analizarea propunerilor Comisiei;

4. Priorităţile perioadei de tranziţie

71. solicită Comisiei să transmită co-legiuitorilor toate propunerile în curs în cazul cărora se aplică 
noile temeiuri juridice şi modificările procedurilor legislative;

72. pune în lumină faptul că Parlamentul va decide ce poziţie să adopte în legătură cu opiniile deja 
adoptate în cursul procedurilor de consultare în chestiuni care au fost modificate potrivit 
procedurii legislative ordinare, indiferent dacă acest lucru înseamnă confirmarea poziţiei 
anterioare sau adoptarea unei noi poziţii; subliniază că orice confirmare a opiniilor ca poziţie a 
Parlamentului în primă lectură nu poate fi votată de Parlament decât după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

73. insistă asupra ideii de a încheia un acord interinstituţional prin care să se împiedice adoptarea 
propunerilor legislative din cadrul „celui de-al treilea pilon” conţinând aspecte legate de 
drepturile fundamentale până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, astfel încât să 
poată exista un control juridic deplin asupra aspectelor în cauză, urmând ca măsurile care nu au 
nici un impact, sau au un impact limitat asupra drepturilor fundamentale să poată fi adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului;
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5. Propuneri

5.1. Aspecte de luat în calcul în acordurile interinstituţionale

74. solicită celorlalte instituţii să înceapă negocierile pentru un acord interinstituţional care să 
cuprindă:

(a) principalele obiective care trebuie realizate de Uniunea Europeană după 2009, de exemplu 
sub forma unui acord cadru între cele trei instituţii politice asupra unui program cadru pentru 
mandatul Parlamentului şi Comisiei care începe în 2009;

(b) măsurile de punere în aplicare care trebuie adoptate pentru ca Tratatul să fie un succes 
pentru instituţii şi pentru cetăţenii europeni.

75. solicită actualizarea acordului interinstituţional dintre Parlament şi Consiliu care defineşte 
relaţiile de lucru ale acestora în domeniul politicii externe, inclusiv schimburile de informaţii 
confidenţiale, în conformitate cu articolele 14 şi 36 din TUE şi articolul 295 din TFUE;

76. invită Consiliul şi Comisia să aibă în vedere negocierea unui nou acord interinstituţional cu 
Parlamentul, care să-i ofere Parlamentului o definiţie concretă a implicării sale în fiecare etapă a 
procesului de încheiere a unui acord internaţional;

77. solicită, ca o consecinţă a noilor dispoziţii ale cadrului financiar multianual (articolul 312 din 
TFUE) şi a Regulamentului financiar (articolul 322 din TFUE), revizuirea Acordului 
interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară 

78. consideră că este necesar să se facă tot posibilul pentru a se asigura elaborarea unei politici 
europene de informare şi comunicare şi face un nou apel pentru încheierea unui acord 
interinstituţional care să stabilească principiile comune ce ar putea reglementa cooperarea între 
instituţiile europene în acest domeniu, luând în considerare noua dispoziţie care reglementează 
acordurile interinstituţionale în cadrul Tratatului de la Lisabona (articolul 295 din TFUE);

5.2. Propunerile de noi texte legislative adresate Comisiei

79. solicită Comisiei să prezinte rapid o iniţiativă pentru punerea în aplicare a „iniţiativei 
cetăţeneşti” care să stabilească în mod clar, simplu şi accesibil tuturor, condiţiile exercitării 
acestui drept cetăţenesc; face trimitere la raportul privind „iniţiativa cetăţenească”, întocmit de 
Comisia pentru afaceri constituţionale;

80. solicită Comisiei să adopte regulamente de implementare a articolului 298 din TFUE privind 
buna administrare, ce va da un răspuns apelurilor repetate lansate de către Parlament şi 
Ombudsmanul European pentru crearea unui sistem comun de drept administrativ care să 
reglementeze administraţia europeană;

81. solicită Comisiei să folosească noul temei juridic pentru adoptarea orientărilor generale de 
politică economică pentru zona euro (articolul 136 din TFUE), precum şi a unor măsuri de 
consolidare a coordonării şi supravegherii disciplinei bugetare a statelor membre şi pentru a 
implica total Parlamentul European în definirea procedurii şi punerea sa în aplicare;

82. invită Comisia să utilizeze fără întârziere noul articol 197 din TFUE pentru a prezenta 
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neîntârziat o iniţiativă privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi al supravegherii 
pieţelor serviciilor financiare;

83. solicită Comisiei să prezinte un proiect de regulament care să permită Parlamentului European 
şi Consiliului să adopte normele de aplicare detaliate privind procedura de supraveghere 
multilaterală, în conformitate cu articolul 121 alineatul (6) din TFUE;

84. este de părere că aceste măsuri de susţinere a formării magistraţilor şi a personalului din justiţie, 
de adoptat prin codecizie şi care pot cuprinde, aproximativ, legislaţia şi reglementările statelor 
membre, ar trebui luate în consideraţie în regim de urgenţă;

85. consideră că acest nou temei juridic care prevede procedura de codecizie în cazul drepturilor de 
proprietate intelectuală ar trebui utilizat de Comisie pentru relansarea ideii unui brevet valabil la 
nivelul Uniunii Europene şi pentru a completa şi consolida legislaţia europeană în materie de 
drepturi de proprietate intelectuală;

86. îndeamnă Comisia să prezinte propuneri pentru un Statut al asociaţiilor şi fundaţiilor europene, 
ţinând cont de noul articol privind democraţia participativă (articolul 11 din TUE);

87. îndeamnă Comisia să prezinte propuneri de acte legislative sau alte măsuri în domeniul 
turismului; în mod specific privind colectarea de date statistice, crearea unui/unor sistem(e) de 
clasificare europene pentru serviciile de cazare şi extinderea domeniului de aplicare a 
dispoziţiilor în materie de protecţia consumatorului pentru toate paginile de internet ce oferă 
servicii de vacanţă;

88. solicită Comisiei să prezinte fără întârziere Consiliului şi Parlamentului propuneri legislative 
care urmăresc sporirea eficienţei diferitelor politici comunitare de combatere a traficului de 
femei şi copii în scopul exploatării sexuale;

89. ia act de faptul că Tratatul de la Lisabona permite includerea Fondului European de Dezvoltare 
în bugetul Uniunii; solicită Consiliului şi Comisiei să ia măsurile necesare privind bugetul 
Uniunii Europene cu ocazia revizuirii intermediare din 2008/2009;

5.3. Propuneri de politici viitoare

90. recomandă reexaminarea urgentă şi consolidarea poziţiei Uniunii în cadrul organizaţiilor 
internaţionale, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi după ce Uniunea va 
succede Comunităţilor Europene;

91. solicită Comisiei şi Consiliului să ajungă la un acord cu Parlamentul cu privire la o strategie 
menită să asigure coerenţa între legislaţia adoptată şi Carta drepturilor fundamentale, precum şi 
normele cuprinse în Tratatele privind politicile, cum ar fi prevenirea discriminării, protejarea 
solicitanţilor de azil, sporirea transparenţei, protecţia datelor, drepturile minorităţilor şi 
drepturile victimelor şi ale suspecţilor;

92. solicită Comisiei şi Consiliului să contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor între autorităţile 
europene şi autorităţile naţionale, îndeosebi în domeniile legislativ şi judiciar;

93. solicită, prin urmare, delimitarea domeniului de aplicare al competenţei exclusive în domeniul 
resurselor biologice marine şi a modului în care acestea se raportează la competenţa comună în 



DV\779820RO.doc 89/377 PE423.766

RO

cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;

94. consideră că obiectivele politicii agricole trebuie să ţină seama de noile provocări; consideră, de 
asemenea, că trebuie acordată prioritate în continuare producţiei alimentare, având în vedere 
siguranţa alimentară mondială, fără a neglija problemele legate de siguranţa energetică şi 
protecţia mediului;

95. invită Consiliul să lanseze, împreună cu Parlamentul, o analiză a modului în care ar trebui 
aplicate dispoziţiile articolului 127 alineatul (6) din TFUE, care îi permit să încredinţeze BCE 
sarcini specifice „privind controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi al altor instituţii 
financiare, cu excepţia societăţilor de asigurări;

96. subliniază nevoia de a asigura consecvenţa şi o abordare integrată în ceea priveşte programarea 
dezvoltării şi al ajutorului umanitar pentru ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), din Asia 
şi din America Latină;

97. susţine cu fermitate promovarea efectivă a aspectelor necomerciale, cum ar fi respectarea 
normelor sociale şi de mediu, precum şi a celor privind siguranţa alimentară, în cadrul punerii în 
aplicare a PCC la nivel bilateral, interregional şi multilateral;

°

° °

98. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi 
parlamentelor naţionale ale statelor membre.
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Raport referitor la dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale, în temeiul Tratatului de la Lisabona (2008/2120(INI)) - raportul Elmar Brok1

Parlamentul European,

– având în vedere Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat 
la Tratatul de la Amsterdam,

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, 
anexat la Tratatul de la Amsterdam,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona, în special articolul 12 al Tratatului privind Uniunea 
Europeană,

– având în vedere Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat 
la Tratatul de la Lisabona, în special articolul 9,

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, 
anexat la Tratatul de la Lisabona,

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 februarie 2002 privind relaţiile dintre Parlamentul European 
şi parlamentele naţionale în cadrul integrării europene2,

– având în vedere Orientările privind relaţiile dintre guverne şi parlamente în legătură cu aspectele 
comunitare (standarde minime instructive) din 27 ianuarie 2003 („Orientările parlamentare de la 
Copenhaga”)3, adoptate la cea de-a XXVIII-a Conferinţă a organelor specializate în afaceri 
comunitare şi europene ale parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC),

– având în vedere Orientările privind cooperarea interparlamentară în Uniunea Europeană din 21 
iunie 20084,

– având în vedere Concluziile celei de-a XL-a reuniuni COSAC, organizată la Paris, la 
4 noiembrie 2008, în special punctul 1,

– având în vedere raportul subcomisiei din parlamentul irlandez „Viitorul Irlandei în Uniunea 
Europeană” din noiembrie 2008, în special punctele 29-37 din rezumat, în care se solicită 
insistent consolidarea controlului parlamentar asupra guvernelor naţionale în calitatea acestora 
de membri ai Consiliului,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Adoptată în temeiul raportului A5-0023/2002 al Comisiei pentru afaceri constituţionale (raportul 

Napolitano) (JO C 284 E, 21.11.2002, p.322).
3 JO C 154, 2.7.2003, p. 1.
4 Versiunea revizuită aprobată de Conferinţa preşedinţilor parlamentelor din Uniunea Europeană, în reuniunea de la 
Lisabona din 20/21 iunie 2008. 



DV\779820RO.doc 91/377 PE423.766

RO

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
afaceri externe, precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare (A6-0133/2009),

A. întrucât cea mai recentă rezoluţie adoptată de Parlamentul European privind relaţiile cu 
parlamentele naţionale datează din anul 2002 şi, prin urmare, este necesară o reevaluare;

B. întrucât cetăţenii sunt direct reprezentaţi la nivelul Uniunii în Parlamentul European, iar statele 
membre sunt reprezentate în Consiliu de guvernele lor respective, care la rândul lor răspund din 
punct de vedere democratic în faţa parlamentelor lor naţionale (a se vedea articolul 10 alineatul 
(2) din Tratatul privind UE în versiunea Tratatului de la Lisabona); de aceea, 
„parlamentarizarea“ necesară a Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe două principii: pe de-o 
parte, pe extinderea atribuţiilor Parlamentului European în ceea ce priveşte toate deciziile 
Uniunii şi, pe de altă parte, pe întărirea atribuţiilor parlamentelor naţionale în ceea ce priveşte 
guvernele;

C. întrucât în cadrul Convenţiei Europene a avut loc o colaborare excelentă între reprezentanţii
parlamentelor naţionale şi reprezentanţii Parlamentului European, dar şi între aceştia şi 
reprezentanţii parlamentelor din ţările candidate la aderare;

D. întrucât reuniunile parlamentelor privind anumite teme, în perioada de reflecţie, şi-au dovedit 
utilitatea şi prin urmare, s-ar putea recurge la această practică în cazul convocării unei noi 
convenţii sau în situaţii asemănătoare;

E. întrucât relaţiile dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale s-au îmbunătăţit şi s-au 
diversificat în ultimii ani, iar la nivelul parlamentelor în general, precum şi la nivelul comisiilor 
parlamentare se desfăşoară tot mai multe activităţi;

F. întrucât evoluţia viitoare a relaţiilor ar trebui să ţină seama de avantajele şi dezavantajele oferite 
de diverse practici existente;

G. întrucât noile atribuţii acordate parlamentelor naţionale în temeiul Tratatului de la Lisabona, în 
special cu privire la principiul subsidiarităţii, le încurajează să se implice în mod activ, dintr-un 
stadiu incipient, în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene;

H. întrucât toate formele de cooperare interparlamentară ar trebui să accepte două principii de bază: 
eficienţă sporită şi democratizare parlamentară;

I. întrucât sarcina şi funcţia principală a Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale este 
aceea de a participa la procesul de luare a deciziilor legislative şi de a examina cu atenţie 
opţiunile politice la nivel naţional şi, respectiv, european; întrucât astfel, cooperarea strânsă 

                                                                                                                                                           
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, lansat oficial în iulie 2006
2 Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie din 17 mai 2006 privind 

disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (JO C 139, 14 iunie 2006, p. 1) şi articolul 28 alineatul 
(3) din TUE.

3 A se vedea orientările privind relaţiile dintre guverne şi parlamente în legătură cu aspectele comunitare 
(standarde minime instructive), menţionate anterior.
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pentru binele comun nu devine superfluă, în special în ceea ce priveşte transpunerea dreptului 
Uniunii Europene în drept naţional;

J. întrucât este necesară elaborarea unor orientări politice pe baza cărora reprezentanţii şi 
organismele Parlamentului European să poată stabili acţiunile viitoare în ceea ce priveşte 
relaţiile cu parlamentele naţionale şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona 
privind parlamentele naţionale,

Contribuţia Tratatului de la Lisabona la dezvoltarea relaţiilor

1. salută obligaţiile şi drepturile parlamentelor naţionale, în temeiul Tratatului de la Lisabona, un 
„tratat al parlamentelor”, care le sporesc rolul în procesele politice din Uniunea Europeană; 
consideră că aceste drepturi pot fi împărţite în trei categorii:

Informaţii cu privire la:

– evaluarea politicilor din domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei;

– procedurile Comitetului permanent pentru securitate internă;

– propunerile de modificare a tratatelor;

– solicitările de obţinere a statutului de membru al Uniunii Europene;

– revizuirile simplificate ale tratatelor (cu şase luni în avans);

– propunerile de măsuri de suplimentare a tratatelor;

Participare activă la:

– buna funcţionare a Uniunii (dispoziţia tip „umbrelă”);

– controlul asupra Europol şi Eurojust, împreună cu Parlamentul European;

– convenţiile privind modificările tratatelor;

Obiecţii cu privire la:

– legislaţia care nu respectă principiul subsidiarităţii, prin intermediul procedurilor „cartonaşul 
galben” şi „cartonaşul portocaliu”;

– modificări ale tratatelor în procedura simplificată;

– măsuri de cooperare judiciară în chestiuni de drept civil (dreptul familiei);

– o încălcare a principiului subsidiarităţii, introducând o acţiune la Curtea de Justiţie (dacă 
este permisă de legislaţia naţională);

Relaţiile actuale
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2. salută faptul că relaţiile cu parlamentele naţionale şi membrii acestora au înregistrat o evoluţie 
destul de pozitivă în ultimii ani, dar încă într-o măsură insuficientă, în special prin intermediul 
următoarelor forme de activităţi comune:

– reuniuni parlamentare comune cu privire la teme orizontale care depăşesc competenţa unei 
comisii;

– reuniuni periodice ale comisiilor mixte, cel puţin de două ori pe semestru;

– reuniuni interparlamentare ad-hoc, la nivel de comisie, din iniţiativa Parlamentului European 
sau a parlamentului din statul membru care deţine preşedinţia Consiliului;

– reuniuni interparlamentare la nivelul preşedinţilor comisiilor;

– cooperare la nivelul preşedinţilor parlamentari în cadrul Conferinţei preşedinţilor 
parlamentelor din Uniunea Europeană;

– vizite ale membrilor parlamentelor naţionale la Parlamentul European în vederea participării 
la reuniuni ale comisiilor specializate corespondente;

– întâlniri în cadrul grupurilor sau al partidelor politice de la nivel european, în care se reunesc 
politicieni din toate statele membre cu deputaţi în Parlamentul European;

Relaţiile viitoare

3. consideră că noile forme de dialog prelegislativ şi postlegislativ dintre Parlamentul European şi 
parlamentele naţionale ar trebui dezvoltate;

4. îndeamnă parlamentele naţionale să-şi intensifice eforturile pentru ca guvernele naţionale să 
răspundă pentru modul în care gestionează cheltuirea fondurilor UE; invită parlamentele 
naţionale să examineze calitatea evaluărilor naţionale de impact, precum şi modul în care 
guvernele naţionale transpun legislaţia comunitară în legislaţie naţională şi pun în aplicare 
politicile şi programele de finanţare comunitare la nivelul statului, al regiunilor şi al autorităţilor 
locale; solicită parlamentelor naţionale să monitorizeze riguros raportarea planurilor naţionale 
de acţiune din cadrul Agendei de la Lisabona;

5. consideră adecvată susţinerea parlamentelor naţionale în demersul acestora de a examina 
proiectele legislative, înainte ca acestea să fie supuse legislativului Uniunii Europene, precum şi 
de a examina în mod efectiv activitatea guvernelor lor în cadrul Consiliului;

6. declară că reuniunile periodice bilaterale mixte ale comisiilor specializate corespondente şi 
reuniunile interparlamentare ad-hoc, la nivel de comisie, organizate la invitaţia Parlamentului 
European, permit desfăşurarea dialogului, într-un stadiu incipient, cu privire la acte legislative 
sau iniţiative politice actuale sau preconizate şi, prin urmare, ar trebui menţinute şi dezvoltate 
sistematic pentru a forma o reţea permanentă de comisii corespondente; consideră că astfel de 
reuniuni pot fi precedate sau urmate de reuniuni bilaterale ad-hoc ale comisiilor pentru a dezbate 
anumite preocupări naţionale; consideră, de asemenea, că ar trebui să se încredinţeze conferinţei 
preşedinţilor de comisie sarcina de a elabora şi coordona un program privind activităţile 
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comisiilor specializate cu parlamentele naţionale;

7. constată că reuniunile preşedinţilor comisiilor specializate ale Parlamentului European şi ale 
parlamentelor naţionale, precum reuniunile preşedinţilor Comisiei pentru afaceri externe, 
Comisiei pentru afaceri constituţionale şi Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, sunt, de asemenea, din cauza numărului limitat de participanţi, un instrument pentru a 
face schimb de informaţii şi de opinii;

8. consideră că alte forme de cooperare decât cele menţionate anterior ar putea contribui în mod 
eficient la crearea unui spaţiu politic european şi ar trebui dezvoltate în continuare şi 
diversificate;

9. salută, în acest context, inovaţiile la nivelul parlamentelor naţionale, cum ar fi acordarea unor 
deputaţi în Parlamentul European a dreptului de a fi invitaţi, o dată pe an, să susţină discursuri 
în sesiunile plenare ale parlamentelor naţionale, să participe la reuniuni ale comisiilor pentru 
afaceri europene, cu titlu consultativ, să ia parte la reuniunile comisiilor specializate, de fiecare 
dată când se discută acte legislative ale Uniunii Europene sau să participe la reuniuni ale 
grupurilor politice respective, cu titlu consultativ;

10. recomandă alocarea unui buget adecvat în vederea organizării unor reuniuni ale comisiilor 
specializate cu comisiile corespondente ale parlamentelor naţionale şi a unor reuniuni ale 
raportorilor şi raportorilor alternativi din Parlamentul European cu corespondenţii lor din 
parlamentele naţionale şi recomandă examinarea posibilităţii de a crea condiţiile tehnice pentru 
videoconferinţe între raportorii şi raportorii alternativi ai comisiilor specializate din 
parlamentele naţionale şi din Parlamentul European;

11. consideră că puterile sporite ale parlamentelor naţionale cu privire la respectarea principiului 
subsidiarităţii, astfel cum au fost prevăzute de Tratatul de la Lisabona, vor permite influenţarea 
şi examinarea legislaţiei europene, într-un stadiu incipient, şi vor contribui la o mai bună 
legiferare şi la o coerenţă mai mare a legislaţiilor la nivelul Uniunii Europene;

12. afirmă că parlamentelor naţionale li se acordă pentru prima dată un rol definit în ceea ce priveşte 
aspectele legate de UE, care diferă de rolul acordat guvernelor naţionale, contribuie la un 
control democratic mai puternic şi aduce Uniunea mai aproape de cetăţeni; 

13. reaminteşte faptul că exercitarea controlului asupra guvernelor naţionale de către parlamentele 
naţionale trebuie efectuată, în primul rând, în conformitate cu normele constituţionale şi legile 
aplicabile;

14. evidenţiază faptul că parlamentele naţionale reprezintă actori importanţi în procesul de punere în 
aplicare a dreptului european şi că un mecanism pentru schimbul celor mai bune practici în 
acest domeniu ar avea o semnificaţie deosebită;

15. observă, în acest context, că prin crearea unei platforme electronice pentru schimbul de 
informaţii între parlamente, site-ul web IPEX1, se înregistrează un progres important, întrucât se 
poate urmări în timp real procesul de examinare a documentelor UE la nivelul parlamentelor 
naţionale şi al Parlamentului European, precum şi transpunerea acestora în dreptul naţional de 
către parlamentele naţionale, dacă este cazul; consideră, prin urmare, că este necesară o 
susţinere financiară adecvată pentru acest sistem dezvoltat şi gestionat de Parlamentul 
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European;

16. intenţionează o monitorizare mai sistematică a dialogului prelegislativ dintre parlamentele 
naţionale şi Comisie (aşa-numita „iniţiativă Barroso”) pentru a fi informat cu privire la poziţia 
parlamentelor naţionale, într-un stadiu incipient al procesului legislativ; invită parlamentele 
naţionale să pună în acelaşi timp la dispoziţia Parlamentului European avizele lor emise în acest 
context;

17. salută progresul înregistrat în ultimii ani în dezvoltarea colaborării dintre Parlamentul European 
şi parlamentele naţionale în domeniul afacerilor externe, al securităţii şi al apărării;

18. recunoaşte faptul că parlamentele naţionale trebuie să joace un rol important în susţinerea 
dezbaterii naţionale privind Politica externă şi de securitate comună (PESC) şi Politica 
europeană de securitate şi apărare (PESA);

19. constată din nou cu îngrijorare că răspunderea în faţa parlamentelor pentru mecanismele 
financiare privind PESC şi PESA este insuficientă şi, de aceea, colaborarea dintre Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale trebuie ameliorată în vederea realizării unui control 
democratic asupra tuturor aspectelor acestor politici2;

20. solicită, în interesul coerenţei şi al eficienţei, precum şi al evitării redundanţelor, dizolvarea 
Adunării Parlamentare a Uniunii Europei Occidentale odată cu integrarea completă şi definitivă 
a Uniunii Europei Occidentale în Uniunea Europeană în momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Rolul COSAC

21. consideră că rolul politic al COSAC în perioada următoare va trebui definit printr-o strânsă 
cooperare între Parlamentul European şi parlamentele naţionale, iar COSAC, în conformitate cu 
Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de la 
Amsterdam, ar trebui să rămână, în primul rând, un forum pentru schimbul de informaţii şi 
pentru dezbateri privind aspectele politice generale şi cele mai bune practici referitoare la 
controlul asupra guvernelor naţionale3; consideră că informarea şi dezbaterile ar trebui să se 
concentreze, în al doilea rând, asupra activităţilor legislative din domeniul libertăţii, securităţii şi 
justiţiei şi asupra respectării principiului subsidiarităţii, la nivelul Uniunii Europene;

22. se angajează să îşi îndeplinească rolul în totalitate, să îşi onoreze responsabilităţile cu privire la 
funcţionarea COSAC şi să continue să ofere asistenţă tehnică secretariatului COSAC şi 
reprezentanţilor parlamentelor naţionale;

23. reaminteşte faptul că activităţile Parlamentului European şi ale parlamentelor naţionale în cadrul 
COSAC trebuie să fie complementare şi nu trebuie fragmentate sau abuzate din exterior;

24. consideră că este necesară o mai mare implicare din partea comisiilor specializate în pregătirea 
reuniunilor COSAC şi în reprezentarea la aceste reuniuni; consideră că delegaţia sa ar trebui 
condusă de preşedintele Comisiei pentru afaceri constituţionale şi ar trebui să includă preşedinţii 
şi raportorii comisiilor specializate care tratează punctele de pe ordinea de zi a reuniunii 
COSAC în cauză; consideră esenţială informarea Conferinţei preşedinţilor şi a deputaţilor, după 
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fiecare reuniune, cu privire la desfăşurarea şi rezultatele reuniunilor COSAC;

25. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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Raport referitor la impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului 
instituţional al Uniunii Europene (2008/2073(INI)) - raportul Jean-Luc Dehaene1

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Conferinţei preşedinţilor din 6 martie 2008,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de Instituire a Comunităţilor Europene, semnat la 13 decembrie 2007,

– având în vedere rezoluţia sa din 20 februarie 2008 referitore la Tratatul de la Lisabona2,

– având în vedere concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 11 şi 12 decembrie 2008,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
dezvoltare (A6-0142/2009),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona consolidează echilibrul instituţional al Uniunii, în măsura în care 
consolidează principalele funcţii ale fiecărei instituţii politice, consolidând astfel rolul acestora 
într-un cadru instituţional în care cooperarea interinstituţională este un element fundamental 
pentru succesul procesului de integrare a Uniunii;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona transformă „metodă comunitară” anterioară, care devine, sub o 
formă adaptată şi consolidată, „metoda Uniunii”, în cadrul căreia, în special:

– Consiliul European defineşte orientările şi priorităţile politice generale;

– Comisia promovează interesul general al Uniunii şi ia iniţiativele corespunzătoare în acest 
scop;

– Parlamentul European împreună cu Consiliul exercită funcţia legislativă şi bugetară, în baza 
propunerilor Comisiei;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona extinde această metodă specifică de adoptare a deciziilor de 
către Uniune la noi domenii ale activităţii sale legislative şi bugetare,

D. întrucât Tratatul de la Lisabona prevede că, în unanimitate şi cu aprobarea Parlamentului 
European, Consiliul European poate extinde votul cu majoritate calificată şi procedura 
legislativă ordinară, consolidând astfel metoda Uniunii;

E. întrucât, deşi scopul Tratatului de la Lisabona este simplificarea şi consolidarea coerenţei 
Preşedinţiei Consiliului European şi a Consiliului, coexistenţa unei preşedinţii separate a 
Consiliului European şi a Consiliului pentru afaceri externe (şi a eurogrupurilor), alături de 

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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continuarea sistemului prin rotaţie a preşedinţiilor şi a celorlalte configuraţii ale Consiliului, 
toate acestea pot determina, cel puţin la început, o complicare a actvităţilor Uniunii;

F. întrucât principiul egalităţii de gen presupune ca reprezentarea egală a femeilor şi a bărbaţilor în 
viaţa publică să se reflecte şi în procedurile de nominalizare pentru cele mai importante poziţii 
politice ale Uniunii Europene; 

G. întrucât noua procedură de alegere a Preşedintelui Comisiei necesită luarea în considerare a 
rezultatelor alegerilor şi ale consultărilor corespunzătoare între reprezentanţii Consiliului 
European şi ai Parlamentului European, înainte de propunerea candidatului său de către 
Consiliul European;

H. întrucât organizarea cooperării interinstituţionale în cadrul procesului decizional va fi cheia 
succesului acţiunii Uniunii;

I. întrucât Tratatul de la Lisabona recunoaşte importanţa sporită a programării strategice 
multianuale şi a programării operaţionale anuale în asigurarea unor bune relaţii între instituţii şi 
punerea în aplicare eficientă a procedurilor decizionale şi subliniază rolul Comisiei ca iniţiatoare 
a principalelor exerciţii de programare;

J. întrucât actualul cadrul de programare financiară pe şapte ani înseamnă că, din când în când 
Parlamentul European şi Comisia, pe durata întregii legislaturi, nu vor avea de adoptat decizii 
politice financiare fundamentale în timpul mandatului lor, fiind blocaţi într-un cadru adoptat de 
predecesorii lor, care se va menţine până la sfârşitul mandatului acestora, ceea ce s-ar putea 
totuşi rezolva folosind posibilitatea oferită de Tratatul de la Lisabona în cazul cadrului de 
programare financiară pe cinci ani, ceea ce s-ar putea suprapune mandatului Parlamentului şi al 
Consiliului;

K. întrucât Tratatul de la Lisabona introduce o abordare nouă şi cuprinzătoare privind acţiunea 
externă a Uniunii - deşi prevede mecanisme specifice de adoptare a deciziilor privind 
chestiunile referitoare la politica externă şi de securitate comună (PESC) - precum şi crearea 
unui post dublu care reuneşte funcţiile de Vicepreşedinte al Comisiei / Înalt Reprezentant, 
asistat de un serviciu special pentru acţiune externă, care constituie elementul esenţial pentru a 
asigura funcţionarea operativă a acestei noi abordări integrate;

L. întrucât Tratatul de la Lisabona introduce un nou sistem de reprezentare externă a Uniunii, 
încredinţat, în special, la diferite niveluri, Preşedintelui Consiliului European, Preşedintelui 
Comisiei şi Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltului Reprezentant) şi care va necesita o articulare 
precisă şi o coordonare strânsă între diferitele părţi însărcinate cu această reprezentare, pentru a 
evita conflictele de competenţă nefaste şi suprapunerea sarcinilor care duce la irosirea 
resurselor;

M. întrucât Consiliul European de la Bruxelles din 11 şi 12 decembrie 2008 a convenit ca, în 
eventualitatea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona până la sfârşitul anului, să se adopte 
măsurile legislative necesare pentru a menţine compoziţia Comisiei în forma actuală, cu câte un 
comisar pentru fiecare stat membru,

Evaluare generală
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1. salută inovaţiile instituţionale cuprinse în Tratatul de la Lisabona, care creează condiţiile pentru 
un nou echilibru instituţional consolidat în cadrul Uniunii, asigurând instituţiilor sale o 
funcţionare mai eficientă, mai transparentă şi mai democratică şi conferind Uniunii capacitatea 
de a obţine rezultate mai bune, mai apropiate de aşteptările cetăţenilor şi de a acţiona pe deplin 
în calitate de actor mondial pe scena internaţională;

2. subliniază că nucleul esenţial al funcţiilor fiecărei instituţii este consolidat, ceea ce le permite 
acestora să îşi extindă rolul în mod mai eficient, dar atrage atenţia cu privire la faptul că noul 
cadru instituţional necesită ca fiecare instituţie să îşi îndeplinească funcţiile în colaborare 
permanentă cu celelalte instituţii pentru a obţine rezultate pozitive pentru întreaga Uniune;

Consolidarea „metodei Uniunii”, metodă specifică de adoptare a deciziilor, ca bază a echilibrului 
interinstituţional

3. salută faptul că elemente esenţiale ale „metodei comunitare” - dreptul de iniţiativă al Comisiei şi 
adoptarea deciziilor de comun acord de către Parlamentul European şi Consiliu - au fost 
menţinute şi consolidate de Tratatul de la Lisabona, în măsura în care:

– Consiliul European devine o instituţie al cărui rol specific de a impulsiona şi de a elabora 
orientările Uniunii este consolidat, îndeplinindu-şi astfel obiectivele şi priorităţile strategice fără 
a interfera cu exercitarea normală a puterilor legislative şi bugetare ale Uniunii;

– Comisiei i se confirmă rolul de „motor” care impulsionează activitatea europeană, asigurându-se 
astfel că monopolul iniţiativei legislative rămâne intact (fiind chiar consolidat), în special, în 
cadrul procedurii bugetare;

– competenţele Parlamentului European, ca ramură a puterii legislative sunt sporite, deoarece 
procedura legislativă ordinară (viitoarea desemnare a procedurii de codecizie) devine regula 
generală (cu excepţia cazului în care tratatele prevăd că trebuie să se aplice o procedură 
legislativă specială) şi este extinsă la aproape toate domeniile dreptului comunitar, inclusiv 
justiţie şi afaceri interne;

– rolul Consiliului de a doua ramură a autorităţii legislative este confirmat şi menţinut, deşi acesta 
are o anumită preponderenţă într-un număr redus de domenii importante, ceea ce se datorează, 
în special, clarificării în cadrul Tratatului de la Lisabona a faptului că Consiliul European nu 
exercită funcţii legislative;

– noua procedură bugetară va fi, de asemenea, bazată pe un proces decizional comun, în cadrul 
căruia Parlamentul European şi Consiliul sunt pe picior de egalitate, şi va acoperi toate tipurile 
de cheltuieli; Parlamentul European şi Consiliul vor decide, de asemenea, de comun acord cu 
privire la cadrul financiar multianual, în ambele cazuri la iniţiativa Comisiei;

– distincţia dintre actele legislative şi delegate şi recunoaşterea funcţiei executive specifice a 
Comisiei, sub controlul egal al celor două ramuri ale autorităţii legislative va spori calitatea 
dreptului comunitar;  Parlamentul European îndeplineşte un rol nou în atribuirea puterilor 
delegate către Comisiei şi în supravegherea actelor delegate; 

– în ceea ce priveşte competenţa Uniunii de a încheia tratate, este recunoscut rolul Comisiei (în 
colaborare strânsă cu Vicepreşedintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant) în domeniul capacităţii 
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sale de a desfăşura negocieri şi aprobarea Parlamentului European va fi necesară pentru 
încheierea de către Consiliu a aproape tuturor acordurilor internaţionale;

4. salută faptul că Tratatul de la Lisabona prevede că adoptarea deciziilor cu majoritate calificată şi 
procedura legislativă ordinară pot fi extinse la domeniile în care acestea nu se aplică încă, de 
către Consiliul European hotărând în unanimitate şi cu aprobarea Parlamentului European, dacă 
nu există opoziţie din partea parlamentelor naţionale;

5. subliniază că, în general, aceste „clauze pasarelă” arată o tendinţă concretă de evoluţie spre 
aplicarea cât mai extinsă a „metodei Uniunii” şi, prin urmare, solicită Consiliului European să 
valorifice pe deplin posibilităţile oferite de tratat;

6. susţine că folosirea deplină a tuturor inovaţiilor instituţionale şi procedurale introduse de 
Tratatul de la Lisabona necesită o cooperare aprofundată permanentă între instituţiile care 
participă la diferitele proceduri, valorificând pe deplin noile mecanisme prevăzute în tratat, în 
special, acordurile interinstituţionale;

Parlamentul European

7. salută călduros faptul că Tratatul de la Lisabona recunoaşte pe deplin Parlamentul European ca 
fiind una dintre cele două ramuri ale autorităţii legislative şi bugetare ale Uniunii, că rolul 
acestuia în adoptarea a numeroase decizii politice importante pentru existenţa Uniunii este 
recunoscut şi că funcţiile sale în ceea ce priveşte controlul politic sunt consolidate şi chiar 
extinse, deşi într-o măsură mai redusă, în domeniul PESC;

8. subliniază că recunoaşterea rolului Parlamentului European necesită colaborarea deplină a 
celorlalte instituţii, care trebuie, în special, să pună la dispoziţia Parlamentului European, în timp 
util, toate documentele necesare exercitării funcţiilor sale, pe picior de egalitate cu Consiliul, 
precum şi să asigure accesul şi participarea Parlamentului European la grupurile de lucru şi la 
reuniunile relevante organizate în cadrul celorlalte instituţii, în condiţii egale cu ceilalţi 
participanţi la procesul decizional; solicită celor trei instituţii să preconizeze încheierea unor 
acorduri interinstituţionale care să stabilească cele mai bune practici în aceste domenii, în 
vederea optimizării cooperării reciproce;

9. susţine în continuare că Parlamentul European trebuie să realizeze reformele interne necesare 
adaptării structurilor, procedurilor şi metodelor sale de lucru la noile competenţe şi la cerinţele 
sporite în materie de programare şi cooperare instituţională care rezultă din Tratatul de la 
Lisabona1; aşteaptă cu interes concluziile grupului de lucru privind reforma parlamentară şi 
reaminteşte că, în prezent, comisia sa competentă continuă lucrările privind reforma 
Regulamentului de procedură pentru adaptarea acestuia la cerinţele Tratatului de la Lisabona2;

10. salută faptul că în temeiul Tratatului de la Lisabona, dreptul de iniţiativă privind revizuirea 
tratatelor este extins şi la Parlamentul European; recunoaşte că Parlamentul European are 

                                               
1 Proiect de raport al dlui Leinen referitor la noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului în cadrul 

implementării Tratatului de la Lisabona (PE 407.780 v02-00).
2 Proiect de raport al dlui Corbett referitor la revizuirea generală a Regulamentului de Procedură (PE 405.935 

v03-00).



DV\779820RO.doc 101/377 PE423.766

RO

dreptul să participe la Convenţie şi că aprobarea sa este necesară în cazul în care Consiliul 
European consideră că nu este necesară convocarea Convenţiei; consideră că această 
recunoaştere este un argument în favoarea dreptului deplin al Parlamentului European de a 
participa la Conferinţa Interguvernamentală (CIG), în aceleaşi condiţii ca şi Comisia; consideră 
că un acord interinstituţional, bazat pe experienţa celor două CIG anterioare, ar putea stabili, în 
viitor, orientările pentru organizarea CIG-urilor, în special, în privinţa participării Parlamentului 
European şi în privinţa chestiunilor referitoare la transparenţă;

11. ia act de măsurile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European; consideră că 
implementarea unor astfel de aranjamente va necesita o modificare a legislaţiei naţionale; invită 
statele membre să adopte toate prevederile necesare în legislaţia internă pentru a permite 
alegerea anticipată în iunie 2008 a 18 deputaţi europeni suplimentari, astfel încât aceştia să 
poată avea statutul de observatori începând cu data la care intră în vigoare Tratatul de la 
Lisabona; reaminteşte totuşi, că deputaţii suplimentari vor deveni membrii deplini simultan, la o 
dată convenită, imediat ce procedurile de ratificare a modificării legislaţiei primare vor fi 
încheiate; reaminteşte Consiliului că Parlamentul European urmează să câştige drepturi 
importante de iniţiativă şi de emitere a unui aviz conform Tratatului de la Lisabona (articolul 14 
alineatul (2) în privinţa componenţei sale, drepturi pe care intenţionează să le exercite pe deplin; 

Rolul Consiliului European

12. consideră că recunoaşterea oficială a Consiliului European ca o instituţie separată autonomă, cu 
competenţe specifice definite în mod clar în tratate, implică reaxarea rolului Consiliului 
European pe sarcina principală de a furniza impulsul politic necesar şi de a defini orientările 
generale şi obiectivele activităţii Uniunii Europene;

13. salută, de asemenea, faptul că Tratatul de la Lisabona precizează rolul esenţial al Consiliului 
European, în domeniul revizuirii tratatelor, precum şi în privinţa unor decizii de importanţă 
fundamentală pentru viaţa politică a Uniunii, referitoare la chestiuni cum ar fi numirile pentru 
cele mai importante posturi politice, soluţionarea blocajelor politice din cadrul diferitelor 
proceduri decizionale, precum şi folosirea mecanismelor de flexibilitate, adoptate de către 
Consiliul European sau cu participarea acestuia;

14. subliniază rolul capital pe care trebuie să îl aibă Consiliul European în domeniul acţiunii 
externe, în special, în domeniul PESC, în cadrul căreia sarcinile sale de identificare a intereselor 
strategice, de stabilire a obiectivelor şi de definire a orientărilor generale ale acestei politici, sunt 
de o importanţă esenţială; în acest sens, subliniază necesitatea implicării strânse a Consiliului, a 
Preşedintelui Comisiei şi a Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltului Reprezentat) la pregătirea 
activităţii Consiliului European în acest domeniu;

15. susţine în continuare că necesitatea îmbunătăţirii cooperării între Parlamentul European şi 
Consiliul European este un argument în favoarea optimizării condiţiilor în care Preşedintele 
Parlamentului European participă la dezbaterile din cadrul Consiliului European, care ar putea 
face obiectul unui acord politic privind relaţiile dintre cele două instituţii; consideră că ar fi utilă 
oficializarea şi de către Consiliul European a acestor condiţii în cadrul regulamentului său intern 
de procedură;

Preşedinţia fixă a Consiliului European
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16. salută instituirea unei preşedinţii fixe pe termen lung a Consiliului European, care va contribui 
la asigurarea unei continuităţi, eficienţe şi unei coerenţe sporite a activităţilor acestei instituţii şi, 
prin urmare, a acţiunii Uniunii; subliniază faptul că numirea Preşedintelui Consiliului European 
ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
pentru a menţine o legătură între durata legislaturii Parlamentului nou ales şi perioada 
mandatului noii Comisii;

17. subliniază rolul esenţial pe care îl va avea Preşedintele Consiliului European în viaţa 
instituţională a Uniunii, nu în calitate de Preşedinte al Uniunii Europene, funcţie pe care nu o va 
îndeplini, ci în calitate de Preşedinte al Consiliul European, responsabil cu impulsionarea 
activităţii acestuia, cu asigurarea pregătirii şi continuităţii lucrărilor sale, cu promovarea 
consensului în rândul membrilor săi, cu prezentarea de rapoarte Parlamentului European şi cu 
reprezentarea Uniunii pe plan extern, în domeniul PESC, la nivelul său şi fără a aduce atingere 
funcţiilor Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant);

18. reaminteşte că pregătirea reuniunilor Consiliul European şi continuitatea activităţii acestuia 
trebuie să fie asigurate de Preşedintele Consiliului European, în colaborare cu Preşedintele 
Comisiei şi pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale, ceea ce necesită contacte reciproce 
şi o colaborare strânsă între Preşedintele Consiliului European şi preşedinţia Consiliului Afaceri 
Generale;

19. în acest sens, consideră că este esenţial să existe o relaţie echilibrată şi de cooperare între 
Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Comisiei, preşedinţia asigurată prin rotaţie şi, 
în ceea ce priveşte reprezentarea externă a Uniunii în domeniul chestiunilor privind PESC, 
Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant);

20. reaminteşte că, deşi Tratatul de la Lisabona prevede asistarea Consiliului European de către 
Secretariatul General al Consiliului, cheltuielile specifice Consiliului European trebuie stabilite 
într-o parte separată a bugetului şi trebuie să includă alocaţii specifice, care ar trebui stabilite în 
condiţii rezonabile, destinate preşedintelui Consiliului European, care va avea nevoie de 
asistenţa cabinetului său;

Consiliul

21. salută măsurile adoptate în cadrul Tratatului de la Lisabona privind luarea în considerare a 
rolului Consiliului ca a doua ramură a autorităţii legislative şi bugetare a Uniunii, deşi acesta are 
încă o anumită preponderenţă în anumite domenii, împărţind cea mai mare parte a procesului 
decizional cu Parlamentul European, în cadrul unui sistem instituţional care a evoluat treptat, 
după logica unui model parlamentar bicameral;

22. subliniază rolul esenţial pe care Tratatul de la Lisabona îl conferă Consiliului Afaceri Generale –
şi, prin urmare, preşedintelui acestuia - în scopul de a asigura coerenţa si continuitatea lucrărilor 
diferitelor formaţiuni ale Consiliului, precum şi pregătirea si continuitatea activităţilor 
Consiliului European (în cooperare cu Preşedintele acestuia şi cu Preşedintele Comisiei) ;

23. subliniază că rolul specific al Consiliului în pregătirea, definirea şi implementarea PESC solicită 
o coordonare consolidată intre Preşedintele Consiliului Afaceri Generale şi Vicepreşedintele 
Comisiei (Înaltul Reprezentant), în calitate de Preşedinte al Consiliului Afaceri Externe, 
precum, şi între aceştia şi Preşedintele Consiliului European;
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24. îşi exprimă convingerea că diferenţierea între rolurile Consiliului Afaceri Generale şi ale 
Consiliului Afaceri Externe prevăzute de Tratatul de la Lisabona implică o componenţă diferită 
a acestor două formaţiuni ale Consiliului, în special deoarece extinderea conceptului de relaţii 
externe ale Uniunii, astfel cum este definit în tratatele modificate de Tratatul de la Lisabona, va 
face din ce în ce mai dificil cumulul de mandate în cadrul celor doua formaţiuni ale Consiliului; 
prin urmare, consideră că este de dorit ca miniştrii de afaceri externe să se concentreze în primul 
rând asupra activităţilor Consiliului Afaceri Externe;

25. în acest sens, consideră că ar putea fi necesar ca primul ministru / şeful de stat al statului 
membru care preia Preşedinţia Consiliului să prezideze personal şi să asigure buna funcţionare a 
Consiliului Afaceri Generale, în calitate de organ responsabil de coordonarea diferitelor 
formaţiuni ale Consiliului, de arbitrajul privind priorităţile şi de soluţionarea conflictelor pentru 
care, în prezent, Consiliul European este sesizat prea frecvent;

26. recunoaşte că există mari dificultăţi în ceea ce priveşte coordonarea între diversele formaţiuni 
ale Consiliului, ca urmare a noului sistem de preşedinţii, şi subliniază, în vederea evitării acestor 
riscuri, importanţa „noilor troica” fixe, de 18 luni (grupuri de trei preşedinţii), care vor împărţi 
preşedinţiile diferitelor formaţiuni ale Consiliului (cu excepţia Consiliului Afaceri Externe şi a 
Eurogrup) şi a COREPER pentru a asigura coerenţa, pertinenţa şi continuitatea lucrărilor 
Consiliului în ansamblu, precum şi cooperarea interinstituţională necesară pentru buna 
desfăşurare a procedurii legislativă şi bugetară, de comun acord cu Parlamentul European;

27. consideră esenţială dezvoltarea de către troica a unei cooperări active şi permanente, în cadrul 
mandatului comun al acestora; subliniază importanţa programului operaţional comun al fiecăreia 
dintre troica de 18 luni pentru funcţionarea Uniunii, astfel cum este prezentat la punctul 51 din 
prezenta rezoluţie; invită grupurile tip „troica” ca, la începutul mandatului lor comun, să 
prezinte Parlamentului reunit în şedinţa plenară programul comun al acestora, program care să 
conţină propunerile lor referitoare la programarea dezbaterilor legislative;

28. consideră că prim-ministrul/şeful de stat al statului membru care asigură preşedinţia Consiliului 
va avea un rol esenţial în asigurarea coeziunii întregului grup al preşedinţiilor şi a coerenţei 
activităţii diferitelor formaţiuni ale Consiliului, precum şi asigurarea coordonării necesare cu 
Consiliul European, în special în privinţa pregătirii şi continuităţii activităţii acestuia;

29. subliniază că prim-ministrul sau şeful de stat al statului care asigură preşedinţia prin rotaţie a 
Consiliului trebuie sa fie interlocutorul privilegiat al Parlamentului European cu privire la 
activităţile preşedinţiei; consideră că acesta ar trebui invitat să se adreseze Parlamentului în 
şedinţa plenară, să îi prezinte acestuia programul respectiv al activităţilor preşedinţiei şi să îl 
informeze cu privire la evoluţiile şi rezultatele înregistrate în perioada primelor şase luni ale 
mandatului său, precum şi să prezinte, spre dezbatere, orice altă temă politică relevantă care 
intervine în cursul mandatului său;

30. subliniază că, având în vedere situaţia actuală a evoluţiei Uniunii, chestiunile privind securitatea 
şi apărarea sunt în continuare o parte integrantă din PESC şi consideră că, sub această formă, 
acestea ar trebui să fie în continuare de competenţa Consiliului Afaceri Externe, prezidat de 
către Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant), cu participarea suplimentară a 
miniştrilor apărării, atunci când este necesar;

Comisia
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31. salută reafirmarea rolului esenţial al Comisiei ca „motor” care impulsionează activitatea Uniunii 
prin:

– recunoaşterea cvasi-monopolului acesteia în termeni de iniţiativă legislativă, care este extins la 
toate domeniile de activitate ale Uniunii, cu excepţia PESC şi consolidat în special în ceea ce 
priveşte chestiunile financiare;

– consolidarea rolului său de facilitare a acordului între cele două ramuri ale autorităţii legislative 
şi bugetare;

– consolidarea rolului său de „putere executivă” a Uniunii ori de câte ori punerea în aplicare a 
dispoziţiilor dreptului comunitar necesită o abordare comună, Consiliul asigurând această 
funcţie doar în domeniul PESC şi în situaţiile justificate în mod corespunzător prevăzute în 
actele legislative;

32. salută, de asemenea, consolidarea poziţiei Preşedintelui în cadrul Colegiului comisarilor, în 
special, în ceea ce priveşte responsabilitatea instituţională a Comisarilor faţă de Preşedinte, 
precum şi organizarea internă a Comisiei, care creează condiţiile necesare consolidării rolului 
său de lider al Comisiei şi îmbunătăţirii coeziunii acesteia; consideră că această consolidare ar 
putea fi chiar intensificată, având în vedere acordul şefilor de stat sau de guvern de a menţine 
numărul comisarilor la câte un comisar pentru fiecare stat membru;

Alegerea Preşedintelui Comisiei

33. subliniază că alegerea Preşedintelui Comisiei de către Parlamentul European, la propunerea 
Consiliului European, va schimba conferi o natură politică desemnării acestei persoane;

34. subliniază că un astfel de mod de alegere va creşte legitimitatea democratică a Preşedintelui 
Comisiei şi va consolida poziţia acestuia, atât la nivel intern, în cadrul Comisiei (în ceea ce 
priveşte rolul său în relaţiile interne cu ceilalţi comisari), cât şi în relaţiile interinstituţionale în 
general;

35. consideră că această legitimitate sporită a Preşedintelui Comisiei va fi benefică, de asemenea, 
Comisiei în ansamblu, consolidând capacitatea acesteia de a acţiona în mod independent pentru 
promovarea interesului general european şi ca o forţă motrice care stă la baza acţiunii europene;

36. în acest sens, reaminteşte că un candidat la postul de Preşedinte al Comisiei poate fi propus de 
către Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate calificată, şi că alegerea candidatului 
respectiv de către Parlamentul European necesită voturile majorităţii membrilor acestuia, ceea 
ce constituie un stimulent suplimentar pentru ca toate părţile implicate să dezvolte dialogul 
necesar pentru a asigura încheierea cu succes a acestui proces;

37. reaminteşte că în temeiul Tratatului de la Lisabona, Consiliul trebuie să „ia în considerare 
alegerile pentru Parlamentul European şi, înainte de desemnarea candidatului, să organizeze 
„consultările corespunzătoare”, care nu sunt contacte instituţionale formale între cele două 
instituţii; reaminteşte, mai departe, că Declaraţia 11 anexata la Actul Final al Conferinţei 
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona1 prevede, în acest sens, „consultări 
în cadrul considerat cel mai adecvat” între reprezentanţii Parlamentului European şi ai 

                                               
1 Declaraţia 11 privind articolul 17 alineatul (6) şi alineatul (7) al Tratatului Uniunii Europene.
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Consiliului European;

38. sugerează ca Preşedintele Consiliului European să fie mandatat de către Consiliul European 
(singur sau cu o delegaţie) să conducă aceste consultări şi ca acesta să se consulte cu 
Preşedintele Parlamentului European pentru a organiza reuniunile necesare cu toţi liderii 
grupurilor politice din Parlamentul European, însoţiţi eventual de liderii partidelor politice 
europene (sau de o delegaţie a acestora), precum şi ca Preşedintele Consiliului European să 
prezinte ulterior un raport în acest sens Consiliului European;

Procedura de numire

39. consideră că alegerea persoanelor candidate la posturile de Preşedinte al Consiliului European, 
Preşedinte al Comisiei şi Vicepreşedinte al Comisiei (Înalt Reprezentant), ar trebuie să ia în 
considerare competenţele relevante ale candidaţilor; recunoaşte, de asemenea, că, în 
conformitate cu Declaraţia 6 anexată la Actul Final menţionat anterior, alegerea persoanelor 
candidate trebuie să ia în considerare necesitatea respectării diversităţii geografice şi 
demografice a Uniunii şi a statelor membre;

40. de asemenea, consideră că în cadrul numirii pentru cele mai importante posturi politice ale 
Uniunii Europene, statele membre şi familiile politice europene ar trebui să ia în considerare nu 
doar criteriile echilibrului geografic şi demografic, ci şi criterii bazate pe echilibrul politic şi de 
gen;

41. în acest sens, consideră că, în acest context, procesul de numire ar trebui să aibă loc după 
alegerile pentru Parlamentul European, pentru a lua în considerare rezultatele electorale, care 
vor juca un rol primordial în alegerea Preşedintelui Comisiei; subliniază că numai după alegerea 
acestuia va fi posibilă asigurarea echilibrului necesar;

42. propune, în acest context, ca model posibil următorul calendarul şi următoarea procedură de 
numire, asupra cărora ar putea conveni Parlamentul European şi Consiliul European:

– săptămânile 1 şi 2 după alegerile europene: preluarea funcţiilor de către grupurile politice din 
Parlamentul European;

– săptămâna 3 după alegeri: consultări între Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele 
Parlamentului European, urmate de întâlniri separate între Preşedintele Consiliului European şi 
preşedinţii grupurilor politice (eventual şi cu preşedinţii partidelor politice europene sau cu 
delegaţii restrânse);

– săptămâna 4 după alegeri: anunţarea de către Consiliul European, în funcţie de rezultatele 
consultărilor menţionate la liniuţa anterioară, a numelui candidatului la preşedinţia Comisiei;

– săptămânile 5 şi 6 după alegeri: contacte între candidatul la preşedinţia Comisiei şi grupurile 
politice; declaraţii ale candidatului respectiv şi prezentarea orientărilor sale politice în faţa 
Parlamentului European; votul Parlamentului European cu privire la candidatul la preşedinţia 
Comisiei;

– iulie/august/septembrie: Preşedintele ales al Comisiei ajunge la un acord cu Consiliul European 
cu privire la nominalizarea Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltului Reprezentant) şi propune lista 
comisarilor desemnaţi (inclusiv Vicepreşedintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant);
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– septembrie: Consiliul European adoptă lista comisarilor desemnaţi (inclusiv Vicepreşedintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant);

– septembrie/octombrie: audierile comisarilor desemnaţi şi a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant , de către Parlamentul European;

– octombrie: prezentarea în Parlamentul European a Colegiului comisarilor şi a programului 
acestora;  votarea Colegiului în ansamblu (inclusiv a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant); Consiliul European aprobă noua Comisie; noua Comisie intră în funcţie;

– noiembrie: Consiliul European desemnează Preşedintele Consiliului European;

43. subliniază că scenariul propus ar trebui, în orice caz, să fie aplicat începând cu 2014;

44. consideră că eventuala intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona la sfârşitul anului 2009 
necesită un acord politic între Consiliul European şi Parlamentul European pentru a se asigura 
că procedura de alegere a Preşedintelui următoarei Comisii şi de numire a viitoarei Comisii va 
respecta, în orice situaţie, esenţa noilor prerogative ale Parlamentului European privind această 
chestiune, consacrate de Tratatul de la Lisabona;

45. consideră că, în cazul în care Consiliul începe procedura de desemnare a preşedintelui noii 
Comisii imediat după alegerile din iunie 20091, acesta ar trebui să ţină cont în mod 
corespunzător de intervalul de timp necesar pentru a permite încheierea informală a procedurii 
de consultare politice cu noii reprezentanţi aleşi ai grupurilor politice, după cum  prevede 
Tratatul de la Lisabona; consideră că, în aceste condiţii, s-ar respecta esenţa noilor sale 
prerogative, iar  Parlamentul European ar putea demara aprobarea numirii Preşedintelui 
Comisiei;

46. subliniază că, în orice caz, procedura de numire a noului colegiu ar trebui lansată numai după ce 
este cunoscut rezultatul celui de al doilea referendum din Irlanda; subliniază că  instituţiile ar 
cunoaşte astfel integral viitorul cadru juridic în care noua Comisie şi-ar exercita mandatul şi ar 
putea lua în considerare pe deplin competenţele care le revin fiecăreia în cadrul procedurii, 
precum şi compoziţia, structura şi competenţele noii Comisii; în cazul în care rezultatul 
referendumului este pozitiv, aprobarea formală a noului Colegiu, inclusiv a Preşedintelui şi 
Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant) de către Parlamentul European nu va avea loc 
decât după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

47. reaminteşte că, în cazul în care rezultatul celui de  al doilea referendum din Irlanda nu este 
pozitiv, Tratatul de la Nise va fi oricum pe deplin aplicabil şi că noua Comisie va fi constituită 
conform dispoziţiilor care prevăd că numărul de comisari va fi mai mic decât numărul de state 
membre; subliniază că, în această eventualitate, Consiliul European va trebui să decidă cu 
privire la numărul efectiv de membri din cadrul acestei Comisii reduse; subliniază voinţa 
politică a Parlamentului European de a garanta respectarea strictă a acestor dispoziţii;

Programare

48. consideră că programarea, atât la nivel strategic, cât şi operaţional, va fi esenţială pentru a 
                                               
1 Astfel cum este prevăzut în Declaraţia privind numirea noii Comisii, Concluziile Consiliului European din 

11 şi 12 decembrie 2008.
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asigura eficienţa şi coerenţa acţiunii Uniunii;

49. salută, prin urmare,  faptul că Tratatul de la Lisabona încurajează programarea ca un mijloc de 
mărire a capacităţii de acţiune a instituţiilor şi propune organizarea unor exerciţii paralele de 
programare, în conformitate cu următoarele principii:

– Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar trebui să convină asupra unui „contract” sau 
„program” de legislatură, bazat pe obiectivele strategice generale şi pe priorităţile pe care 
Comisia va trebui să le prezinte la începutul mandatului său, care ar trebui să facă obiectul unei 
dezbateri comune cu Parlamentul European şi cu Consiliul cu scopul stabilirii unui acord 
(eventual în forma unui acord interinstituţional specific, chiar dacă acesta nu este obligatoriu din 
punct de vedere juridic) între cele trei instituţii privind obiectivele comune şi priorităţile pentru 
cei cinci ani de legislatură;

– pe baza acestui contract sau program, Comisia ar trebui să elaboreze în continuare ideile sale 
privind programarea financiară şi să prezinte, la sfârşitul lunii iunie din anul ulterior alegerilor, 
propunerile sale pentru cadrul financiar multianual de cinci ani, însoţite de lista propunerilor 
legislative necesare pentru punerea în aplicare a programelor respective, care ar trebui dezbătute 
şi adoptate ulterior de Consiliu şi de Parlamentul European, în conformitate cu procedura 
prevăzută în tratate, la sfârşitul aceluiaşi an (sau, cel mai târziu, la sfârşitul primului trimestru al 
anului următor);

– astfel, Uniunea ar dispune de un cadru financiar multianual de cinci ani care poate să intre în 
vigoare la începutul anului N+2 (sau N+3)1, ceea ce ar permite fiecărui Parlament European şi 
fiecărei Comisii să decidă cu privire la „ propria sa programare”;

50. consideră că trecerea la sistemul de programare financiară şi politică cincinală va necesita 
prelungirea şi adaptarea cadrului financiar actual înscris în Acordul interinstituţional privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune financiară2, până la sfârşitul anului 2015/2016,   viitorul 
cadru financiar intrând în vigoare la începutul anului 2016/20173;

51. propune ca, pe baza programului/contractului de legislatură şi luând în considerare cadrul 
financiar multianual:

– Comisia ar trebui să prezinte programul său anual legislativ şi de activitate Parlamentului 
European şi Consiliului, în vederea unei dezbateri comune care să permită Comisiei să introducă 
adaptările necesare;

– Consiliul Afaceri Generale, în colaborare cu Parlamentul European, ar trebui să adopte 
programul operaţional comun al activităţilor fiecărui grup al celor trei preşedinţii, pentru durata 
totală a mandatului de 18 luni al acestora, program care să fie folosit drept cadru operaţional 
individual pentru respectivul program de activitate al fiecărei preşedinţii, pe durata celor şase 
luni de activitate;

                                               
1 „N” reprezintă „anul alegerilor europene”.
2 Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind 

disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (JO C 139, 14.6.2006, p. 1).
3 În conformitate cu Raportul Böge privind evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007/2013 

(INI/2008/2055)  şi cu Raportul Guy-Quint privind aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona 
(INI/2008/2054). 
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Relaţii externe

52. subliniază importanţa noii dimensiuni pe care Tratatul de la Lisabona o acordă acţiunii externe a 
Uniunii în ansamblu, inclusiv PESC, care, împreună cu personalitatea juridică a Uniunii şi cu 
celelalte inovaţii instituţionale relevante în acest domeniu (în special, crearea postului de 
Vicepreşedinte al Comisiei (Înalt Reprezentant) cu funcţie dublă şi a Serviciului european 
pentru acţiune externă (SEAE)), ar putea fi un factor determinant pentru coerenţa şi eficienţa 
acţiunii Uniunii în acest domeniu şi ar putea creşte vizibilitatea acesteia ca actor global;

53. reaminteşte că toate deciziile în domeniul acţiunii externe trebuie să menţioneze temeiul juridic 
conform căruia au fost adoptate, pentru a facilita identificarea procedurii urmate pentru 
adoptarea lor şi a procedurii care trebuie respectată pentru punerea în aplicare a acestora;

Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant)

54. consideră crearea postului cu funcţie dublă de Vicepreşedinte al Comisiei (Înalt Reprezentant)  
ca o etapă esenţială pentru a asigura coerenţa, eficienţa şi vizibilitatea globală a acţiunii externe 
a Uniunii;

55. subliniază că Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant) trebuie desemnat de către 
Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate calificată, cu aprobarea Preşedintelui Comisiei 
şi că acesta trebuie, de asemenea, să primească aprobarea Parlamentului European, în calitate de 
Vicepreşedinte al Comisiei, împreună cu întregul Colegiu de comisari; solicită Preşedintelui 
Comisiei să asigure exercitarea deplină a responsabilităţilor Comisiei în acest sens, luând în 
considerare faptul că, în calitate de Vicepreşedinte al Comisiei, Înaltul Reprezentant va juca un 
rol fundamental pentru a asigura coerenţa şi buna funcţionare a Colegiului, precum şi că 
Preşedintele Comisiei are datoria politică şi instituţională să garanteze că acesta dispune de 
calităţile necesare pentru a face parte din Colegiul comisarilor; de asemenea, subliniază că 
Consiliul European trebuie să fie conştient de acest aspect privind rolul Vicepreşedintelui 
Comisiei (Înaltul Reprezentant) şi că trebuie să desfăşoare de la începutul procedurii 
consultările necesare cu Preşedintele Comisiei pentru a asigura rezultatul pozitiv al acestora; 
reaminteşte că îşi va exercita dreptul deplin de a evalua capacităţile politice şi instituţionale ale 
Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant) numit, în cadrul competenţelor sale privind 
numirea unei noi Comisii;

56. subliniază că SEAE va avea un rol fundamental în sprijinirea Vicepreşedintelui Comisiei 
(Înaltul Reprezentant)şi va constitui un element esenţial pentru succesul noii abordări integrate a 
Uniunii în domeniul acţiunii externe; subliniază că instituirea noului serviciu va necesita o 
propunere oficială a Înaltului Reprezentant/Vicepreşedinte, care nu va fi posibilă decât după ce 
acesta intră în funcţie şi care nu poate fi adoptată de Consiliu decât după avizul Parlamentului 
European şi acordul Comisiei; îşi declară intenţia de a-şi exercita în mod deplin competenţele 
bugetare cu privire la instituirea SEAE;

57. subliniază că sarcinile Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant) sunt extrem de 
costisitoare şi că vor necesita o cooperare strânsă cu celelalte instituţii, în special cu Preşedintele 
Comisiei, faţă de care acesta este responsabil din punct de vedere politic, în domeniul relaţiilor 
externe care ţin de competenţa Comisiei, cu preşedinţia Consiliului asigurată prin rotaţie şi cu 
Preşedintele Consiliului European;
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58. subliniază că realizarea obiectivelor care au dus la crearea postului de Vicepreşedinte al 
Comisiei (Înalt Reprezentant) va depinde în mare măsură de relaţiile de încredere politică dintre 
Preşedintele Comisiei şi Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant), precum şi de 
capacitatea Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant) de a coopera în mod fructuos cu 
Preşedintele Consiliului European, cu preşedinţia asigurată prin rotaţie a Consiliului şi cu ceilalţi 
comisari care, sub coordonarea acestuia, sunt însărcinaţi cu exercitarea competenţelor specifice 
în domeniul acţiunii externe a Uniunii;

59. solicită Comisiei şi vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant) să valorifice pe deplin 
posibilitatea prezentării iniţiativelor comune în domeniul relaţiilor externe, pentru a spori 
coeziunea dintre diferitele domenii de acţiune ale Uniunii în sfera relaţiilor externe şi pentru a 
extinde posibilitatea ca acestea să fie adoptate de Consiliu, mai ales în domeniul PESC; 
subliniază în această privinţă necesitatea unei monitorizări parlamentare a măsurilor de politică 
externă şi de securitate;

60. susţine că este esenţială adoptarea unor măsuri practice, în vederea facilitării sarcinilor 
Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltul Reprezentant):

– Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant) ar trebui să propună numirea unor 
reprezentanţi speciali, cu un mandat definit în mod clar, în conformitate cu articolul 33 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, care să îl asiste în domeniile sale de competenţă specifice 
privind chestiunile legate de PESC (aceşti reprezentanţi speciali desemnaţi de Consiliu ar trebui, 
de asemenea, să fie audiaţi de Parlamentul European şi ar trebui să informeze cu regularitate 
Parlamentul European cu privire la activitatea lor);

– acesta ar trebui să coordoneze activităţile sale din domenii diferite de PESC cu comisarii care 
deţin portofolii în domeniile respective, şi ar trebui să le delege acestora funcţiile sale de 
reprezentare a Uniunii la nivel internaţional în domeniile respective, atunci când este necesar;

– în caz de absenţă, Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant) ar trebui să decidă, în 
funcţie de situaţia respectivă şi ţinând seama de îndatoririle pe care le are de fiecare dată, cine 
urmează să îl reprezinte;

Reprezentarea

61. consideră că Tratatul de la Lisabona introduce un sistem operaţional de reprezentare externă a 
Uniunii, eficient dar totuşi complex, şi propune ca acesta să fie elaborat după următoarele 
orientări:

– Preşedintele Consiliului European reprezintă Uniunea la nivelul şefilor de stat şi de guvern în 
chestiunile referitoare la PESC, dar nu are competenţa de a desfăşura negocierile politice în 
numele Uniunii, această sarcină aparţinând Vicepreşedintelui Comisiei (Înaltului Reprezentant); 
de asemenea, acestuia/acesteia i se poate solicita să îndeplinească un rol specific de reprezentare 
a Consiliului European la anumite evenimente internaţionale;

– Preşedintele Comisiei reprezintă Uniunea la cel mai înalt nivel în cadrul tuturor aspectelor 
relaţiilor externe ale Uniunii, cu excepţia chestiunilor care se referă la PESC, sau în cadrul 
tuturor politicilor sectoriale specifice care intră în domeniul acţiunii externe a Uniunii (comerţ
internaţional etc.); Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant) sau comisarul competent 
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sau mandatat poate, de asemenea, să asigure acest rol, sub autoritatea Comisiei;

– Vicepreşedintele Comisiei (Înaltul Reprezentant) reprezintă Uniunea la nivel ministerial sau în 
cadrul organizaţiilor internaţionale în ceea ce priveşte acţiunea externă a Uniunii;  de asemenea, 
acesta îndeplineşte funcţiile de reprezentare externă în calitate de preşedinte al Consiliului 
Afaceri Externe;

62. consideră că nu va mai fi de dorit ca Preşedintelui Consiliului Afaceri Generale (mai ales prim-
ministrul statului membru care asigură preşedinţia) sau preşedintelui unei formaţiuni sectoriale 
specifice a Consiliului, să li se ceara să exercite funcţia de reprezentare externă a Uniunii;  

63. subliniază importanţa coordonării şi colaborării tuturor actorilor responsabili cu aceste sarcini de 
reprezentare externă a Uniunii, pentru a evita conflictele de competenţă şi a asigura coerenţa şi 
vizibilitatea Uniunii pe plan internaţional;

°

° °

64. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie şi raportul Comisiei pentru 
afaceri constituţionale Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale ale statelor membre.
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Propunere de rezoluţie a Parlamentului European referitoare la continuarea procedurilor de 
ratificare a Tratatului de la Lisabona (AFCO/6/68955) 1

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 20072,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona3,

– având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procedurile parlamentare pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona s-au încheiat în 24 
de state membre;

B. întrucât, în urma referendumului care a avut loc la 12 iunie 2008 în Irlanda, acest stat nu este, în 
prezent, în măsură să ratifice Tratatul de la Lisabona,

C. întrucât între cetăţenii Uniunii Europene şi instituţiile acesteia a apărut o criză de încredere; 
având totuşi convingerea că Tratatul de la Lisabona reprezintă un pas decisiv către depăşirea 
acestei crize de încredere, prin consolidarea rolului Parlamentului European şi al parlamentelor 
naţionale, precum şi al cetăţenilor europeni (iniţiativa cetăţenilor), şi prin consolidarea 
drepturilor individuale şi sociale ale cetăţenilor europeni şi a capacităţii de a acţiona;

D. întrucât reformele instituţionale din Tratatul de la Lisabona se impun de urgenţă pentru a 
garanta că Uniunea Europeană funcţionează armonios şi în mod echilibrat şi că există un control 
democratic deplin;

E. întrucât, date fiind evenimentele politice importante din 2009, în special alegerile europene şi 
numirea unei noi Comisii Europene, este nevoie de claritate în ceea ce priveşte dispoziţiile 
instituţionale care urmează să fie aplicate, toate acestea influenţând componenţa Parlamentului 
European nou ales, structura şi investitura noii Comisii şi funcţionarea armonioasă a instituţiilor 
UE;

F. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona înainte de alegerile europene din 2009 va 
face posibil un progres rapid şi substanţial în direcţia accelerării şi ridicării gradului de 
eficacitate a procesului decizional, de exemplu în domeniul securităţii energetice, al combaterii 
terorismului şi crimei organizate, precum şi al implicării sporite a cetăţenilor în politica 
europeană;

G. întrucât ţările candidate la aderare la Uniunea Europeană manifestă un interes legitim în ceea ce 
priveşte reformarea rapidă a instituţiilor acesteia, care i-ar permite să procedeze la alte extinderi,

H. întrucât, în contextul anumitor evoluţii internaţionale recente, cum ar fi conflictul dintre Rusia şi 

                                               
1 Ce projet de résolution n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend le résultat du 

vote en commission des Affaires constitutionnelles
2 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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Georgia, criza financiară şi creşterea preţului la energie, se impune cu claritate necesitatea ca 
Uniunea Europeană să joace un rol mult mai coordonat şi coerent, aşa cum ar putea-o face în 
cadrul oferit de Tratatul de la Lisabona;

I. întrucât o nouă amânare a procesului de ratificare ar atrage după sine grave riscuri politice, ce 
derivă din pericolul constituit de anumite evoluţii neaşteptate şi imprevizibile,

1. îşi exprimă din nou şi îşi confirmă sprijinul în ceea ce priveşte tratatul şi necesitatea ratificării 
sale în cel mai scurt timp în statele membre ale Uniunii;

2. insistă în sensul depunerii tuturor eforturilor cu putinţă pentru a asigura intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona înainte de alegerile europene din 2009, deoarece neintrarea în vigoare 
a tratatului ar avea o serie de consecinţe în ceea ce priveşte, inter alia, aplicarea Cartei 
drepturilor fundamentale, competenţele considerabil sporite ale Parlamentului European prin 
extinderea codeciziei, majoritate calificată în cadrul procesului decizional şi controlul exercitat 
în prealabil de parlamentele naţionale, componenţa Comisiei şi a Parlamentului European, 
numirea unui Înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, 
preşedinţia pe termen mai lung a Consiliului;

3. remarcă faptul că, dacă noua Comisie este numită în conformitate cu Tratatul de la Nisa, 
numărul Comisarilor va fi mai mic decât acela al statelor membre;

4. invită autorităţile responsabile din Suedia şi Republica Cehă să finalizeze procedurile pertinente 
de ratificare înainte de sfârşitul acestui an;

5. apreciază analiza aprofundată a guvernului irlandez asupra cauzelor rezultatului negativ al 
referendumului şi îl invită să prezinte, în viitorul apropiat, o propunere concretă de instituire a 
condiţiilor care ar putea permite reluarea procedurii de ratificare în Irlanda, cu respectarea 
normelor sale democratice;

6. are cunoştinţă de multe dintre îngrijorările exprimate de cetăţenii irlandezi în contextul 
referendumului şi este convins că acestea pot fi soluţionate fără modificarea tratatului;

7. se aşteaptă, cu încredere, ca în decembrie Consiliul European să ajungă la un acord final, care să 
deschidă calea pentru ca Irlanda să reia procedura de ratificare în primăvara lui 2009;

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei şi Parlamentelor naţionale ale statelor membre ale UE.
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Decizia Parlamentului European din 26 mai 2005 privind revizuirea acordului-cadru dintre 
Parlamentul European şi Comisie (2005/2076(ACI)) - raportul Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et la déclaration n° 3 annexée à 
l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant arrêté le traité de Nice,

– vu l'article III-397 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission du 5 juillet 
20001,

– vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'élection de la nouvelle Commission2,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 14 avril 2005,

– vu le projet d'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (ci-
après dénommé "l'accord"),

– vu l'article 24, paragraphe 3, et l'article 120 de son règlement ainsi que le point XVIII, 4, de 
l'annexe VI de celui-ci,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0147/2005),

A. considérant que l'approfondissement de la démocratie dans l'Union européenne, dont témoigne 
notamment la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, appelle à un 
renforcement des relations entre le Parlement européen et la Commission et à un meilleur 
contrôle parlementaire de l'action de l'exécutif,

B. considérant que le processus d'investiture de la présente Commission a renforcé la légitimité 
démocratique du système institutionnel de l'Union et accentué la dimension politique des 
relations entre les deux institutions, 

C. considérant que le nouvel accord qui lui est soumis reflète cette évolution,

D. considérant que cet accord appelle les clarifications décrites ci-après,

E. considérant que, au vu du déroulement des négociations ayant conduit à un accord politique, il 
est des plus approprié que, à l'avenir, la conduite des négociations soit confiée à des titulaires 
d'un mandat politique,

F. considérant que les accords interinstitutionnels, ainsi que les accords-cadres, ont des 
conséquences significatives et qu'il est dès lors indispensable de rassembler tous les accords 
existants et de les publier en tant qu'annexe au règlement du Parlement, afin d'en faciliter l'accès 
et d'en garantir la transparence,

                                               
1 JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2004)0063
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1. se félicite, outre du renforcement de la cohérence et de la simplification de la structure, des 
points positifs suivants contenus dans le projet de nouvel accord:

a) les nouvelles dispositions en matière de conflit potentiel d'intérêt (point 2);

b) les arrangements convenus en cas de remplacement d'un membre de la Commission en 
cours de mandat de celle-ci (point 4);

c) l'assurance que toute information pertinente sera apportée par les commissaires désignés à 
l'occasion de la procédure d'approbation de la Commission (point 7);

d) la mise en place d'un dialogue régulier au plus haut niveau entre le Président de la 
Commission et la Conférence des présidents (point 10);

e) l'identification en commun des propositions et initiatives d'importance particulière sur la 
base du programme législatif et de travail de la Commission et de la programmation 
interinstitutionnelle pluriannuelle et la garantie que le Parlement sera informé sur un pied 
d'égalité avec le Conseil de toute action de la Commission (points 8 et 12);

f) l'amélioration de l'information donnée par la Commission sur le suivi et la prise en compte 
des prises de position du Parlement (points 14 et 31);

g) la publicité des informations pertinentes relatives aux groupes d'experts de la Commission 
(point 16), sous réserve de la prise en considération du paragraphe 2 de la présente 
décision;

h) la confirmation des dispositions relatives à la participation du Parlement aux conférences 
internationales et les nouvelles références spécifiques aux conférences de donateurs et à 
l'observation d'élections (points 19 à 25), sous réserve de la demande énoncée au 
paragraphe 4 de la présente décision;

i) l'incorporation dans l'accord (point 35) des engagements contractés par la Commission 
dans le cadre des mesures d'exécution relatives au secteur  des valeurs mobilières, des 
banques et des assurances ("procédure Lamfalussy") et de l'accord entre le Parlement 
européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 
"comitologie"1, sous réserve des remarques formulées au paragraphe 3 de la présente 
décision;

j) les engagements souscrits en matière de participation de la Commission aux travaux du 
Parlement (points 37 à 39);

k) l'insertion d'une clause de révision de l'accord (point 43) après l'entrée en vigueur du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe;

2. souligne l'importance qu'il attache à une pleine transparence en ce qui concerne la composition 
et les activités des groupes d'experts de la Commission (point 16 de l'accord) et demande à la 
Commission d'appliquer l'accord dans cet esprit;

                                               
1 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences 

d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
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3. appelle la Commission, à la lumière de sa proposition du 11 décembre 2002, à prendre en 
considération les orientations politiques définies par le Parlement en vertu de son droit de 
saisine dans le cadre de la procédure de comitologie;

4. estime qu'il importe que, lorsque ses membres participent à des délégations aux conférences et 
autres négociations internationales, ils puissent être présents aux réunions de coordination 
internes à l'Union, étant entendu qu'il s'engage à se soumettre aux règles de confidentialité 
inhérentes à ces réunions, et demande dès lors à la Commission de soutenir auprès du Conseil 
les demandes qu'il formule en ce sens;

5. insiste auprès de la Commission pour qu'une période d'au moins deux mois soit prévue lors de la 
présentation des lignes directrices intégrées pour l'économie et l'emploi, afin qu'une consultation 
appropriée du Parlement européen puisse avoir lieu;

6. approuve l'accord joint en annexe à la présente décision;

7. décide que cet accord sera annexé à son règlement et se substituera aux annexes XIII et XIV de 
celui-ci;

8. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu'aux parlements des États membres.
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ANEXĂ

Acord-cadru privind relaţiile
dintre Parlamentul European şi Comisie

Le Parlement européen et la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommés "les 
deux institutions",

- vu le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "les 
traités",

- vu les accords interinstitutionnels et les textes régissant les relations entre les deux 
institutions,

- vu le règlement du Parlement1, et notamment ses articles 98, 99 et 120 ainsi que son 
annexe VII,

A. considérant que les traités renforcent la légitimité démocratique du processus décisionnel de 
l'Union européenne,

B. considérant que les deux institutions attachent la plus haute importance à la transposition et 
à l'application efficaces du droit communautaire,

C. considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du 
Parlement ni celles de la Commission ni celles d'aucune autre institution ou organe de 
l'Union européenne, mais vise à garantir que ces attributions et compétences sont exercées 
aussi efficacement que possible,

D. considérant qu'il convient de mettre à jour les dispositions de l'accord-cadre conclu en juillet 
20002 et de le remplacer par le texte suivant,

adoptent l'accord suivant:

I. PORTÉE

1. Les deux institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité 
politique et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et d'améliorer la 
circulation des informations entre les deux institutions ainsi que d'améliorer la coordination des 
procédures et la programmation.

Elles approuvent également, telles qu'elles figurent à l'annexe 1, des mesures spécifiques 
d'exécution relatives à la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la 
Commission et, tel qu'il figure à l'annexe 2, le calendrier afférent au programme législatif et de 
travail de la Commission.

II. RESPONSABILITÉ POLITIQUE

                                               
1 JO L 44 du 15.2.2005, p. 1.
2 JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.
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2. Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans 
le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission.

Il est de la responsabilité pleine et entière du Président de la Commission d'identifier tout conflit 
d'intérêt qui empêche un membre de la Commission de s'acquitter de ses fonctions.

Le Président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans 
de telles circonstances. En cas de réattribution d'un dossier, il en informe, immédiatement et par 
écrit, le Président du Parlement.

3. Si le Parlement décide de refuser sa confiance à un membre de la Commission, le Président de 
la Commission, après avoir examiné sérieusement cette décision, soit demande à ce membre de 
démissionner, soit explique ses décisions au Parlement.

4. Lorsqu’il devient nécessaire de prévoir le remplacement d’un membre de la Commission en 
cours de mandat en application de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne, le 
Président de la Commission prend contact immédiatement avec le Président du Parlement, afin de 
convenir de la façon dont le Président de la Commission compte assurer la présentation du futur 
membre devant le Parlement, sans retard et dans le plein respect des prérogatives des institutions. 

Le Parlement assure que ses procédures se déroulent avec la plus grande célérité, afin de permettre 
au Président de la Commission d'être informé de la position du Parlement en temps utile avant que 
le membre soit appelé à exercer des fonctions dans lesquelles il représente la Commission.

5. Le Président de la Commission notifie immédiatement au Parlement toute décision concernant 
l'attribution de responsabilités à un membre de la Commission. En cas de modification substantielle 
des responsabilités d'un membre de la Commission, ledit membre se présente devant la commission 
parlementaire compétente, à la demande du Parlement.

6. Toute modification apportée au code de conduite des membres de la Commission en matière 
de conflit d'intérêt ou de comportement éthique est immédiatement communiquée au Parlement.

La Commission prend en compte les vues exprimées à cet égard par le Parlement.

7. Conformément à l'article 99 de son règlement, le Parlement prend contact avec le Président 
désigné de la Commission en temps utile avant l'ouverture des procédures relatives à l'approbation 
de la nouvelle Commission. Le Parlement prend en compte les observations formulées par le 
Président désigné.

Les procédures sont conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de 
façon ouverte, équitable et cohérente.

Les membres de la Commission désignée garantissent la divulgation, sans réserve, de toutes les 
informations pertinentes, conformément à l'obligation d'indépendance énoncée à l'article 213 du 
traité instituant la Communauté européenne.

III. DIALOGUE CONSTRUCTIF ET CIRCULATION DES INFORMATIONS

i) Dispositions générales

8. La Commission tient le Parlement pleinement informé en temps utile de ses propositions et 
initiatives afférentes aux domaines législatif et budgétaire.
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Dans tous les domaines où le Parlement agit à titre législatif ou en tant que branche de l'autorité 
budgétaire, il est informé de façon équivalente au Conseil, à chaque stade du processus législatif et 
budgétaire.

9. Dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune, de la coopération 
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, la Commission prend des mesures 
propres à améliorer la participation du Parlement, de manière à tenir compte des vues de celui-ci 
dans la mesure du possible.

10. Tous les trois mois, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission 
compétent en matière de relations interinstitutionnelles participent à une réunion de la Conférence 
des présidents, pour garantir un dialogue régulier entre les deux institutions au plus haut niveau. Le 
Président de la Commission assiste aux réunions de la Conférence des présidents au moins deux 
fois par an.

11. Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et 
directement entre le membre de la Commission et le président de la commission parlementaire 
compétente.

12. La Commission ne rend pas publique une initiative législative ou une initiative ou décision 
significative avant d'en avoir informé le Parlement par écrit.

Sur la base du programme législatif et de travail de la Commission et du programme pluriannuel, 
les deux institutions identifient à l'avance, d'un commun accord, les propositions et initiatives 
d'importance particulière, en vue de les présenter en séance plénière du Parlement.

De même, elles déterminent les propositions et initiatives pour lesquelles des informations seront 
fournies devant la Conférence des présidents ou communiquées, selon des modalités appropriées, à 
la commission parlementaire compétente ou au président de celle-ci.

Ces décisions sont prises dans le cadre du dialogue régulier entre les deux institutions prévu au 
point 10 et sont mises à jour régulièrement, compte étant dûment tenu de tout développement 
politique.

13. Si un document interne de la Commission - dont le Parlement n'a pas été informé en vertu des 
points 8, 9 et 12 - est diffusé à l'extérieur des institutions communautaires, le Président du 
Parlement peut demander que ce document soit transmis sans délai au Parlement, afin de le 
communiquer aux députés qui en feraient la demande.

14. La Commission fournit, régulièrement et par écrit, des informations sur les mesures prises à la 
suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolutions du Parlement, y compris 
dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues.

Pour ce qui concerne la procédure de décharge, les dispositions spécifiques figurant au point 26 sont 
d’application.

La Commission tient compte de toute demande présentée conformément à l'article 192 du 
traité instituant la Communauté européenne par le Parlement à la Commission pour la présentation 
de propositions législatives et elle apporte une réponse rapide et suffisamment détaillée à toutes ces 
demandes.
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Les informations sur le suivi des demandes significatives formulées par le Parlement sont aussi 
fournies, à la demande du Parlement ou de la Commission, devant la commission parlementaire 
compétente et, le cas échéant, au cours d'une séance plénière du Parlement.

15. Lorsqu’un État membre présente une initiative législative au titre de l’article 34 du traité sur 
l’Union européenne, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la 
commission parlementaire compétente, de sa position sur ladite initiative.

16. La Commission communique au Parlement la liste de ses groupes d'experts constitués pour 
assister la Commission dans l'exercice de son droit d'initiative. Cette liste est mise à jour 
régulièrement et rendue publique.

Dans ce cadre, la Commission informe de manière appropriée la commission parlementaire 
compétente, sur demande spécifique et motivée du président de celle-ci, des activités et de la 
composition de tels groupes.

17. Via les mécanismes appropriés, les deux institutions ont un dialogue constructif sur les 
questions concernant les affaires administratives d'importance, notamment sur les problèmes qui ont 
des incidences directes pour l'administration du Parlement.

18. Lorsque la confidentialité est invoquée en ce qui concerne l'une ou l'autre des informations 
communiquées en application du présent accord-cadre, les dispositions de l'annexe 1 s'appliquent.

ii) Relations extérieures, élargissements et accords internationaux

19. Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux, la Commission 
informe le Parlement clairement et sans délai, tant pendant la phase de préparation des accords que 
pendant le déroulement et la conclusion des négociations internationales. Ces informations couvrent 
le projet de directives de négociation, les directives de négociation adoptées ainsi que le 
déroulement et la conclusion des négociations.

Les informations visées au premier alinéa sont transmises au Parlement dans des délais suffisants 
pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission 
de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement. Ces informations 
sont fournies via les commissions parlementaires compétentes et, le cas échéant, en séance plénière.

Le Parlement s'engage, pour sa part, à arrêter les procédures et les mesures appropriées visant à 
préserver la confidentialité, conformément aux dispositions de l'annexe 1.

20. La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Parlement soit 
immédiatement et pleinement informé:

i) des décisions concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, et

ii) d'une position communautaire dans une instance créée par un accord.

21. Lorsqu'elle représente la Communauté, la Commission, à la demande du Parlement, facilite 
l'inclusion de députés au Parlement en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la 
Communauté pour les accords multilatéraux. Les députés au Parlement ne peuvent pas prendre part 
directement aux séances de négociation.
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La Commission s'engage à tenir systématiquement informés les députés au Parlement qui font 
partie, en tant qu'observateurs, de délégations de négociation de la Communauté pour les accords 
multilatéraux.

22. Avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui 
impliquent de nouveaux engagements financiers et nécessitent l'accord de l'autorité budgétaire, la 
Commission informe l'autorité budgétaire et examine ses observations.

23. Les deux institutions conviennent de coopérer dans le domaine de l'observation des élections. 
La Commission coopère avec le Parlement en fournissant l'assistance nécessaire aux délégations du 
Parlement qui participent à des missions d'observation électorale pour la Communauté.

24. La Commission tient le Parlement pleinement informé du déroulement des négociations 
d'adhésion et, en particulier, des principaux aspects et développements, de manière à permettre à 
celui-ci de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires 
appropriées.

25. Lorsque le Parlement adopte une recommandation sur les questions mentionnées au point 24 
conformément à l'article 82 de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission 
décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ses raisons devant le Parlement, 
en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.

iii) Exécution budgétaire

26. Dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 du traité instituant la 
Communauté européenne, la Commission transmet toute information nécessaire au contrôle de 
l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la 
commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du 
règlement du Parlement.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant les années précédentes, pour lesquelles la 
décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y 
afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux institutions.

IV. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES

ET DE PROGRAMMATION LÉGISLATIVES

i) Programmes politique et législatif de la Commission et
 programmation pluriannuelle de l'Union européenne

27. La Commission présente des propositions relatives à la programmation pluriannuelle de 
l'Union européenne, en vue d'arriver à un consensus entre les institutions concernées en matière de 
programmation interinstitutionnelle.

28. Toute Commission entrante présente le plus tôt possible son programme politique et législatif.

29. Lorsque la Commission prépare son programme législatif et de travail, les deux institutions 
coopèrent conformément au calendrier figurant à l'annexe 2. 

La Commission prend en compte les priorités formulées par le Parlement.
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La Commission fournit suffisamment de détails concernant ce qui est envisagé à chaque point du 
programme législatif et de travail.

30. Le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles 
s'engage à évaluer trimestriellement, devant la Conférence des présidents des commissions, les 
grandes lignes de l'application politique du programme législatif et de travail pour l'année en cours, 
ainsi que son éventuelle actualisation en raison d'événements politiques d'actualité et importants.

ii) Procédures législatives générales

31. La Commission s'engage à examiner attentivement les amendements à ses propositions 
législatives adoptés par le Parlement, en vue de les prendre en compte dans toute proposition 
révisée.

En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 251 du traité instituant 
la Communauté européenne, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements 
adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle 
décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le 
Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 251, paragraphe 2, 
troisième alinéa, point c), sur les amendements du Parlement.

32. La Commission s'engage à informer le Parlement et le Conseil avant de procéder au retrait de 
ses propositions.

33. Pour les procédures législatives ne comportant pas la codécision, la Commission:

i) veille à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord 
politique sur ses propositions tant que le Parlement n'aura pas adopté son avis. Elle demande 
que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été 
donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement;

ii) veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice des 
Communautés européennes pour la reconsultation du Parlement en cas de modification 
substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le 
Parlement de l'éventuel rappel au Conseil de la nécessité d'une reconsultation;

iii) s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement. Dans 
le cas où, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de 
maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le 
Parlement.

34. Pour sa part, en vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement s'engage:

i) à programmer les parties législatives de ses ordres du jour en les adaptant au programme 
législatif en vigueur et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier;

ii) à respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour adopter 
son avis en première lecture dans les procédures de coopération et de codécision ainsi que 
dans les procédures de consultation;

iii) à nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du 
programme législatif;
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iv) à examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles 
ont été transmises.

iii) Compétences normatives et pouvoirs d'exécution spécifiques de la Commission

35. La Commission s'engage à informer le Parlement, pleinement et en temps utile, des actes 
adoptés par elle qui relèvent de ses compétences normatives propres.

La mise en œuvre de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission1 est régie par l’accord entre le 
Parlement européen et la Commission2 relatif aux modalités d’application de cette décision.

En ce qui concerne les mesures d'exécution relatives au secteur des valeurs mobilières, des banques 
et des assurances, la Commission confirme les engagements qu'elle a pris en séance plénière le 5 
février 2002 et qui ont été réaffirmés le 31 mars 2004. En particulier, la Commission s'engage à 
tenir le plus grand compte de la position du Parlement et de toute résolution qu'il pourrait adopter à 
propos de mesures d'exécution qui excéderaient les pouvoirs d'exécution prévus dans l’acte de base; 
dans ces cas, elle s'efforce de parvenir à une solution équilibrée.

iv) Contrôle de l'application du droit communautaire

36. Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit communautaire, la 
Commission, sur demande de la commission parlementaire compétente, informe oralement le 
Parlement sur le stade de la procédure, dès l'envoi de l'avis motivé, et, en cas de procédures 
ouvertes pour non-communication des mesures d'exécution des directives ou pour non-exécution 
d'un arrêt de la Cour de justice, dès le stade de la mise en demeure.

V. PARTICIPATION DE LA COMMISSION AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES

37. En règle générale, le Parlement s'efforce de faire en sorte que les points de l'ordre du jour 
relevant de la compétence d'un membre de la Commission soient regroupés.

En règle générale, la Commission s'efforce de faire en sorte que les membres de la Commission 
compétents soient présents, chaque fois que le Parlement le demande, aux séances plénières pour 
l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence.

38. Dans le but de garantir la présence de membres de la Commission, le Parlement s'engage à 
faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.

Lorsqu'il modifie son projet définitif d'ordre du jour ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de 
l'ordre du jour d'une période de session, le Parlement en informe immédiatement la Commission. La 
Commission fait alors de son mieux pour garantir la présence du membre de la Commission 
compétent.

39. La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas 
postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet 
définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement tient le plus grand compte de telles 
propositions.

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.
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40. En règle générale, le membre de la Commission compétent pour un point à l'examen au sein 
d'une commission parlementaire est présent à la réunion concernée, lorsqu'il y est invité. 

Les membres de la Commission sont entendus à leur demande.

Les commissions parlementaires s'efforcent de maintenir leur projets d'ordre du jour et leurs ordres 
du jour.

Lorsqu'une commission parlementaire modifie son projet d'ordre du jour ou son ordre du jour, la 
Commission en est immédiatement informée.

Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission parlementaire 
n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonctionnaire 
compétent de niveau approprié.

VI. DISPOSITIONS FINALES

41. Les deux institutions s'engagent à consolider leur coopération dans le domaine de 
l'information et de la communication

42. Les deux institutions procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre du 
présent accord-cadre ainsi que de ses annexes et leur révision est envisagée, à la lumière de 
l'expérience pratique, à la demande de l'une d'elles.

43. Le présent accord-cadre sera revu après l'entrée en vigueur du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe.

Fait à ..................., le ..................

Par le Parlement européen Par la Commission

Le président Le président
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ANNEXE 1

Transmission des informations confidentielles au Parlement européen

1. Champ d'application

1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement et le traitement des informations 
confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives 
parlementaires concernant les processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou 
l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement. Les deux institutions agissent 
dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine 
confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, 
notamment les articles 6 et  46 du traité sur l'Union européenne et l'article 276 du traité 
instituant la Communauté européenne.

1.2. Par "information", on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou 
l'auteur.

1.3. La Commission assure au Parlement l'accès à l'information, conformément aux dispositions 
de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires 
indiquées au point 1.4, concernant la transmission d'informations confidentielles. 

1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à 
la Commission, le Président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires 
intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des présidents.

1.5. Sont exclues de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et 
aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore 
couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires, par 
une décision définitive de la Commission. 

1.6. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités 
d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen1, ainsi que des dispositions pertinentes 
de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 2.

2. Règles générales

2.1. A la demande d'une des instances indiquées au point 1.4, la Commission transmet à celle-ci 
toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle du 
Parlement, dans les meilleurs délais. Les deux institutions respectent, dans le cadre de leurs 
compétences et responsabilités respectives:

- les droits fondamentaux de la personne, y compris les droits de la défense et de la 
protection de la vie privée;

- les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires;

                                               
1 JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
2 JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
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- la protection du secret des affaires et des relations commerciales;

- la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité 
publique, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts 
financiers.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une 
solution. Les informations confidentielles provenant d'un État, d'une institution ou d'une 
organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.

2.2. En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou s'il est nécessaire de fixer 
les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2, le 
président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du 
rapporteur, et le membre de la Commission compétent en la matière se concertent sans délai. 
En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une 
solution. 

2.3. Si à l'issue de la procédure visée au point 2.2, le désaccord persiste, le Président du 
Parlement, sur demande motivée de la commission parlementaire compétente, invite la 
Commission à transmettre, dans le délai approprié dûment indiqué, l'information 
confidentielle en question, en précisant les modalités applicables parmi celles prévues à la 
section 3 de la présente annexe. La Commission informe par écrit le Parlement, avant 
l'expiration de ce délai, de sa position finale, sur laquelle le Parlement se réserve, le cas 
échéant, d'exercer son droit de recours.

3. Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles 

3.1. Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au 
point 2.2 et, le cas échéant, au point 2.3 sont transmises sous la responsabilité du Président 
ou d'un membre de la Commission à l'instance parlementaire qui en a fait la demande

3.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l'accès et les modalités pour préserver la 
confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord entre l'instance parlementaire 
concernée dûment représentée par son président et le membre de la Commission compétent 
en la matière, parmi les options suivantes:

- l'information destinée au président et au rapporteur de la commission parlementaire 
compétente;

- l'accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission 
parlementaire compétente suivant les modalités opportunes, éventuellement avec 
retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies;

- la discussion en commission parlementaire compétente à huis clos, selon des 
modalités pouvant varier en fonction du degré de confidentialité et dans le respect 
des principes énoncés à l'annexe VII du règlement du Parlement;

- la communication de pièces rendues anonymes;

- dans les cas justifiés par des raisons absolument exceptionnelles, l'information 
destinée au seul Président du Parlement.
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Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout 
autre destinataire.

3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à 
l'annexe VII du règlement du Parlement sont d'application.

3.4. En vue de la mise en œuvre des dispositions indiquées ci-dessus, le Parlement assure la mise 
en place effective des mesures suivantes:

- un système d'archivage sûr pour les documents classés confidentiels;

- une salle de lecture sécurisée (sans machines à photocopier, sans téléphones, sans 
fax, sans scanner ou autre moyen technique de reproduction ou de retransmission de 
documents, etc.);

- des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature d'un 
registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur portant engagement de ne pas 
diffuser les informations confidentielles examinées.

3.5. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe.
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ANNEXE 2

Calendrier afférent au programme législatif et de travail de la Commission

1. En février, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission 
compétent en matière de relations interinstitutionnelles présentent à la Conférence des 
présidents la décision de stratégie politique annuelle (SPA) pour l'année suivante.

2. Au cours de la période de session de février/mars, les institutions concernées participent à 
un débat sur les grandes orientations des priorités politiques sur la base de la décision de 
SPA pour l'année suivante.

3. A la suite de ce débat, les commissions parlementaires compétentes et les membres de la 
Commission compétents ont un dialogue bilatéral régulier tout au long de l'année, pour 
évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de la Commission en cours et 
discuter de la préparation du programme futur dans chacun de leurs domaines spécifiques. 
Chaque commission parlementaire fait régulièrement rapport à la Conférence des présidents 
des commissions sur les résultats de ces réunions.

4. La Conférence des présidents des commissions procède régulièrement à des échanges de 
vues avec le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations 
interinstitutionnelles, afin d'évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de 
la Commission en cours, de discuter de la préparation du programme futur et de dresser le 
bilan du dialogue bilatéral permanent entre les commissions parlementaires concernées et 
les membres de la Commission compétents.

5. En septembre, la Conférence des présidents des commissions présente un rapport succinct à 
la Conférence des présidents, laquelle en informe la Commission.

6. Lors de la période de session de novembre, le Président de la Commission présente au 
Parlement, avec la participation du collège, le programme législatif et de travail de la 
Commission pour l'année suivante. Cette présentation comprend une évaluation de 
l'exécution du programme en cours. La présentation est suivie de l'adoption, lors de la 
période de session de décembre, d'une résolution du Parlement.

7. Le programme législatif et de travail de la Commission est assorti d'une liste de propositions 
législatives et non législatives pour l'année suivante, sous une forme à établir1. Le 
programme est transmis au Parlement en temps utile avant la période de session au cours de 
laquelle il doit être examiné.

8. Le présent calendrier s'applique à chaque cycle de programmation régulier, sauf pour les 
années d'élection du Parlement qui coïncident avec la fin du mandat de la Commission.

9. Le présent calendrier n'affecte aucun accord futur en matière de programmation 
interinstitutionnelle.

                                               
1 À inclure: calendrier et, le cas échéant, base juridique et implications budgétaires.
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Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2005 privind orientările pentru 
aprobarea Comisiei Europene (2005/2024(INI)) - raportul Andrew Duff

Le Parlement européen,

 vu les articles 213 et 214 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 126 du traité 
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique1,

 vu les articles I-26, I-27, I-28, III-348 et III-350 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe et la déclaration 7 ad article I-27 de la Constitution pour l'Europe, annexée à l'Acte 
final de la conférence intergouvernementale,

 vu l'article 10 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à  l'Assemblée 
au suffrage universel direct2,

 vu l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission3,

 vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'approbation de la nouvelle Commission4,

 vu l'article 45 et les articles 98 et 99 de son règlement,

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0179/2005),

considérant ce qui suit:

A.  les auditions parlementaires des candidats désignés, procédure introduite pour la première fois 
en 1994 et développée depuis, ont acquis une légitimité qui est pleinement acceptée non seulement 
par le Parlement et la Commission, mais aussi par le Conseil et les États membres,

B. la responsabilité démocratique de la Commission est grandement renforcée par une procédure 
d'approbation parlementaire qui est ouverte, équitable et cohérente, et dans laquelle chaque 
commissaire désigné révèle au Parlement toutes les informations utiles,

C. à la lumière de l'expérience et eu égard à une future réforme constitutionnelle, il est désormais 
opportun de réviser la procédure par laquelle le Parlement approuve la Commission,

1. adopte les principes, critères et dispositions suivants régissant la procédure par laquelle il 
approuve l'ensemble du Collège de la Commission.:

Critères d'évaluation

                                               
1 Modifié par l'article 4 du Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne du traité de Nice, tel que 

modifié par l'article 45 de l'acte d'adhésion de 2003.
2 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom, du Conseil (JO L 283 

du 21.10.2002, p. 1).
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0194, annexe.
4 JO C 201 E du 18.8.2005, p. 113.
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a) le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de 
leur engagement européen et de leur indépendance indubitable. Il évalue la connaissance du 
portefeuille concerné et les capacités de communication;

b) le Parlement veille tout particulièrement à l'équilibre entre les genres. Il peut s'exprimer sur 
la répartition des portefeuilles par le Président élu;

c) le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision 
quant à l'aptitude des candidats; il attend une communication de toutes les informations 
relatives aux intérêts financiers;

Auditions
a) que commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions 

parlementaires compétentes pour une audition unique de trois heures. Les auditions sont 
publiques;

b) auditions sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et la Conférence 
des présidents des commissions. Des dispositions appropriées sont prises pour associer les 
commissions compétentes lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se 
présenter:
- portefeuille du commissaire désigné recoupe les compétences d'une seule 

commission parlementaire; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné 
devant cette seule commission parlementaire;

- portefeuille du commissaire désigné recoupe, dans des proportions semblables, les 
compétences de plusieurs commissions parlementaires; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné conjointement par ces commissions parlementaires ;

- le portefeuille du commissaire désigné recoupe en très grande partie les compétences 
d'une commission parlementaire et de façon marginale celles d'une ou de plusieurs 
autres commissions parlementaires; dans ce cas, le commissaire désigné est 
auditionné par la commission parlementaire principalement compétente, celle-ci 
invitant la ou les autres commissions parlementaires à participer à l'audition.

Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions;

a) les commissions parlementaires soumettent des questions écrites aux commissaires désignés 
en temps voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond est limité à cinq 
par commission parlementaire compétente;

b) les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires 
désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions;

c) les commissaires désignés sont invités à présenter un exposé oral d'introduction qui ne 
dépasse pas vingt minutes. La conduite des auditions doit tendre à développer un dialogue 
politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés au Parlement européen. 
Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés doivent être autorisés à faire une brève 
déclaration finale;

Évaluation
a) un enregistrement vidéo indexé des auditions doit être mis à la disposition du public dans un 

délai de vingt-quatre heures;

b) les commissions doivent se réunir immédiatement après l'audition pour procéder à 
l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les 
commissions sont invitées à indiquer si les commissaires désignés possèdent les 
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compétences requises pour être membres du collège et pour remplir les fonctions spécifiques 
auxquelles ils ont été nommés. Si une commission ne parvient pas à atteindre un consensus 
sur chacun de ces deux points, son président soumet en dernier recours les deux décisions au 
vote. Les déclarations d'évaluation sont rendues publiques et présentées à l'occasion d'une 
réunion commune de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des 
commissions, qui a lieu à huis clos. Au terme d'un échange de vues et à moins qu'elles ne 
décident de demander d'autres informations, la Conférence des présidents et la Conférence 
des présidents des commissions déclarent les auditions clôturées;

c) le Président élu de la Commission présente l'ensemble du collège des commissaires au cours 
d'une séance du Parlement. Cette présentation est suivie par un débat. Pour clore le débat, 
tout groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer une proposition de 
résolution. À l'issue du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie 
d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président et des autres 
membres de la Commission. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la 
majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote jusqu'à la prochaine séance;

2. adopte les dispositions suivantes pour le cas où la composition ou la structure de la 
Commission sont modifiées en cours de mandat:

a) quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès 
doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à 
participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au 
paragraphe 1;

b) dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite son commissaire 
désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées 
au paragraphe 1;

c) dans le cas d'un remaniement substantiel des portefeuilles, les commissaires concernés sont 
invités à se présenter devant les commissions parlementaires compétentes avant d'assumer 
leurs nouvelles responsabilités;

3. pour faciliter la préparation de la procédure d'approbation de la Commission, demande au 
Conseil d'avancer la période des prochaines élections au Parlement européen de juin à mai 
2009.

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la commission compétente pour 
le règlement en vue de proposer en temps utile avant les prochaines élections parlementaires 
les amendements appropriés au règlement.

5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil 
européen et au Conseil.
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Rezoluţia Parlamentului European din 16 mai 2006 privind rezultatul examinării 
propunerilor legislative în lucru la legiuitor (2005/2214(INI)) - raportul Sylvia-Yvonne Kaufmann

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 au Conseil et au Parlement 
européen sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le 
législateur (COM(2005)0462),

– vu la lettre de son Président, du 23 janvier 2006, au Président de la Commission1,

– vu la lettre du Président de la Commission, du 8 mars 2006, au Président du Parlement,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0143/2006),

A. considérant que la Commission, dans sa communication précitée, annonce son intention de 
retirer 68 propositions qu'elle ne juge pas cohérentes avec les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne et les principes relatifs à l'amélioration de la législation; qu'elle entend soumettre 
d'autres propositions à une nouvelle analyse d'impact économique, et, si nécessaire, les 
modifier.

B. considérant que la lettre adressée par le Président du Parlement au Président de la Commission, 
après analyse de cette communication par les commissions parlementaires, salue de manière 
générale les intentions de la Commission, tout en l'invitant néanmoins expressément à ne pas 
retirer plusieurs de ces propositions et en s'élevant contre la modification éventuelle d'autres 
propositions,

C. considérant que le Président de la Commission rappelle, dans sa réponse au Président du 
Parlement, que la Commission prend dûment en compte l'avis du Parlement avant d'adopter sa 
position finale, expose les raisons spécifiques pour lesquelles la Commission n'a pas accédé à 
certaines demandes du Parlement et indique également les initiatives éventuelles que la 
Commission envisage de prendre, à l'avenir, pour répondre à certaines de ces demandes, 

D. considérant que cette communication offre une excellente occasion d'approfondir l'analyse des 
problèmes liés au retrait ou à la modification de propositions législatives par la Commission,

E. considérant qu'à quelques exceptions près, la plupart des actes législatifs de la Communauté ne 
peuvent être adoptés que sur la base d'une proposition de la Commission, qui jouit d'un quasi-
monopole en matière d'initiative législative,

F. considérant que l'article 250, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 
dispose que la Commission "peut modifier sa proposition" tout au long des procédures 
conduisant à l'adoption d'un acte communautaire et ce, "tant que le Conseil n'a pas statué", 

                                               
1 Réf. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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G. considérant que, même si, pour des raisons historiques, le rôle du Parlement n'est pas mentionné 
à l'article 250, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de procéder à une interprétation combinée de 
cette disposition et de l'article 251 quand il s'agit de l'appliquer à la procédure de codécision et 
de l'interpréter en liaison avec l'article 252 dans le cadre de la procédure de coopération,

H. considérant que, dès lors qu'une position commune est adoptée au terme de la première lecture, 
le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, du traité, autorise seulement 
la Commission à informer le Parlement de sa propre position; que, si la position commune est 
amendée par la suite par le Parlement, le point c) du troisième alinéa de l'article 251, paragraphe 
2, autorise seulement la Commission à émettre un avis, ce qui revient à dire que la Commission 
n'est plus la "propriétaire" de ses propositions,

I. considérant que les traités restent muets sur la faculté de la Commission de retirer une 
proposition législative,

J. considérant que l'absence de disposition concernant le retrait de propositions législatives n'a pas 
empêché la Commission de retirer régulièrement de telles propositions,

K. considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission ne semblent pas s'accorder sur la 
portée exacte des compétences de la Commission en matière de retrait de propositions 
législatives,

L. considérant que, nonobstant ces divergences, le retrait de propositions législatives a été pratiqué 
couramment par la Commission, sans pour autant que la Cour en ait été saisie,

M. considérant qu'il est, par le passé, arrivé au Parlement lui-même de demander à la Commission 
de retirer des propositions,

N. considérant que l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement et la 
Commission1 dispose que:

– pour toutes les procédures législatives, "la Commission s'engage à examiner attentivement 
les amendements à ses propositions législatives adoptés par le Parlement, en vue de les 
prendre en compte dans toute proposition révisée" (paragraphe 31),

– pour toutes les procédures législatives, "la Commission s'engage à informer le Parlement et 
le Conseil avant de procéder au retrait de ses propositions" (paragraphe 32), et que 

– pour les procédures législatives ne comportant pas la codécision, la Commission s'engage à 
retirer, "le cas échéant", les propositions législatives rejetées par le Parlement et, dans le cas 
où elle déciderait de maintenir sa proposition, à en exposer les raisons (paragraphe 33);

O. considérant qu'un accord sur le retrait et, si nécessaire, sur la modification de propositions 
législatives par la Commission, fondé sur des orientations communes aux trois institutions, 
serait de nature à contribuer au bon déroulement des procédures législatives,

1. accueille favorablement la communication précitée de la Commission et estime que le retrait ou 
la modification de la grande majorité des propositions qu'elle vise contribuera en fait à 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0194, Annexe.



DV\779820RO.doc 133/377 PE423.766

RO

simplifier l'environnement législatif communautaire; prie toutefois instamment la Commission 
de tenir dûment compte des objections soulevées par le Président du Parlement dans sa lettre du 
23 janvier 2006;

2. se félicite que la Commission ait, avant d'arrêter sa position définitive, réexaminé ses 
propositions à la lumière des objections formulées par le Parlement; apprécie que la 
Commission, dès lors qu'elle n'a pas donné suite à ces objections, ait chaque fois motivé son 
refus et qu'elle ait même, dans certains cas, identifié des initiatives éventuelles susceptibles de 
répondre aux préoccupations du Parlement;

3. souligne qu'à l'avenir, la Commission devrait, dans un tel cas, exposer les raisons spécifiques 
motivant le retrait ou la modification des différentes propositions et qu'elle ne devrait pas s'en 
tenir à invoquer des principes généraux n'exposant pas clairement les raisons qui l'amènent à 
conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d'une proposition donnée;

4. se félicite que la Commission tienne compte des objectifs de l'agenda de Lisbonne avant de 
proposer le retrait d'une proposition législative; regrette par conséquent que la Commission ait 
retiré la proposition de directive portant statut de la mutualité européenne qui constitue 
pourtant un des éléments clés de la stratégie de Lisbonne; s'étonne que la Commission avance 
l'argument de la diversité des législations nationales comme obstacle aux initiatives 
communautaires; demande en conséquence à la Commission de prendre une initiative avant la 
fin de l'année permettant l'élaboration d'un statut de la mutualité européenne et de l'association 
européenne;

5. invite la Commission à élaborer et à présenter au Parlement et au Conseil, immédiatement après 
son investiture, la liste des propositions législatives présentées par la Commission précédente 
qu'elle se propose de maintenir;

6. invite la Commission à intégrer dans son programme législatif et de travail annuel une liste des 
propositions qu'elle entend retirer ou modifier, afin de permettre au Parlement d'exprimer son 
avis, conformément aux prérogatives que lui confèrent les traités et dans le respect des 
procédures établies par l'accord-cadre précité;

7. note qu'aucune disposition des traités en vigueur ne confère à la Commission la faculté de retirer 
une proposition législative, alors que celle de modifier une proposition législative est couverte 
par le principe, expressément prévu à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE,  qui l'habilite à 
modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte 
communautaire; prend acte que ce principe s'applique également à la procédure de codécision 
prévue à l'article 251 et à la procédure de coopération définie à l'article 252;

8. reconnaît toutefois que, dans certaines limites bien définies, la faculté de la Commission de 
retirer une proposition législative tout au long d'une procédure conduisant à son adoption

– découle de son droit d'initiative législative et complète logiquement sa faculté de modifier 
une proposition,

– peut contribuer à renforcer son rôle dans la procédure législative, et

– peut être considérée comme un élément positif garantissant que les procédures qui 
conduisent à l'adoption d'un acte communautaire et que le dialogue interinstitutionnel sont 
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destinés à favoriser l'"intérêt de la Communauté";

9. réaffirme néanmoins qu'il convient de réexaminer cette faculté à la lumière des prérogatives 
dont jouissent, en vertu des traités, les diverses institutions dans le processus législatif, en 
accord avec le principe d'une coopération loyale entre les institutions;

10. souligne que les facultés de retrait ou de modification ne sauraient remettre en cause l'équilibre 
institutionnel en changeant le rôle joué par chaque institution dans le processus législatif, et que 
ces facultés de retrait ne reviennent pas à reconnaître une forme de "droit de veto" à la 
Commission;

11. insiste sur le fait que le retrait ou la modification de propositions législatives doit être régi par 
les même principes généraux que ceux qui s'appliquent à la présentation de propositions par la 
Commission et que ces mesures doivent donc être dictées par l'intérêt communautaire et dûment 
justifiées;

12. considère, sans préjuger du pouvoir de la Cour de justice de préciser le champ d'application et 
les limites des prérogatives conférées aux institutions par les traités, que la définition, par les 
institutions, d'orientations communes applicables au retrait ou à la modification de propositions 
législatives par la Commission, destinées à compléter les principes pertinents déjà fixés dans 
l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission et dans l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer", constituerait une étape importante vers la simplification du 
processus législatif et la relance du dialogue entre les institutions;

13. propose d'appliquer les orientations suivantes au retrait et à la modification des propositions 
législatives présentées par la Commission:

a) la Commission peut, en principe, retirer ou modifier une proposition législative tout au 
long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire, tant que le Conseil 
n'a pas statué; en d'autres termes, la Commission n'est plus habilitée à le faire dans les 
procédures de codécision et de coopération, dès lors que le Conseil a adopté sa position 
commune, sauf si le Conseil a, en arrêtant sa position commune, outrepassé ses pouvoirs 
de modifier le proposition de la Commission, de telle sorte que sa décision sur la position 
commune constitue en réalité une initiative législative du Conseil lui-même, non prévue 
par le traité;

b) la Commission s'engage à tenir dûment compte de la position du Parlement et donc du rejet 
d'une proposition législative par le Parlement, de l'invitation de ce dernier à la modifier de 
façon substantielle, ainsi que de toute demande du Parlement de retirer ou de modifier de 
façon substantielle une proposition législative de quelque autre manière que ce soit; si, 
pour des raisons majeures, la Commission décide de ne pas suivre la position exprimée par 
le Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au Parlement; 

c) la Commission s'engage, si elle envisage de sa propre initiative de retirer ou de modifier 
une proposition législative, d'en informer au préalable le Parlement; il y a lieu d'effectuer 
cette notification en temps utile pour que le Parlement puisse exprimer son avis sur la 
question; cette notification doit exposer clairement les raisons qui amènent la Commission 
à conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d'une proposition donnée; la 
Commission doit prendre dûment en compte l'avis du Parlement; si, pour des raisons 
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majeures, la Commission décide de retirer ou de modifier sa proposition, et d'aller à 
l'encontre du souhait du Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au 
Parlement;

14. souligne que le degré de prise en compte de l'avis du Parlement dans la décision de la 
Commission de retirer ou de modifier des propositions législatives constitue un élément 
essentiel de la confiance politique sur laquelle se fonde la coopération constructive entre les 
deux institutions;

15. fait observer que si la Commission venait à retirer ou à modifier de manière substantielle une 
proposition législative, de sorte que les prérogatives législatives du Parlement en la matière en 
seraient affectées, il saisirait les organes politiques appropriés en son sein pour un examen 
politique; fait également remarquer que si la Commission venait à retirer une proposition 
législative, de sorte que les prérogatives des deux branches de l'autorité législative en seraient 
affectées, celles-ci pourraient considérer ce retrait comme nul et non avenu et poursuivre la 
procédure dans les conditions prévues par les traités jusqu'à l'adoption finale de l'acte en 
question;

16. considère que, lorsqu'une proposition législative est élaborée en application de l'article 138 du 
traité la Commission doit dûment informer les partenaires sociaux européens de son intention de 
retirer ou de modifier de façon substantielle la proposition législative;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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Decizia Parlamentului European din 22 mai 2007 referitoare la adoptarea Declaraţiei comune 
privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie (2005/2125(ACI))
- raportul Jo Leinen

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
– având în vedere rezoluţia sa din 5 mai 1999 privind Declaraţia comună privind aspectele 

practice în cadrul noii proceduri de codecizie1,
– având în vedere decizia Conferinţei preşedinţilor din 8 martie 2007,
– având în vedere proiectul de revizuire a Declaraţiei comune privind aspectele practice în 

cadrul procedurii de codecizie (denumită în continuare „declaraţia revizuită”),
– având în vedere articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură şi punctul 

XVIII subpunctul (4) din anexa VI la Regulamentul de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0142/2007),

A. întrucât continua extindere a domeniului de aplicare a procedurii de codecizie sporeşte 
importanţa acesteia în cadrul procesului legislativ european şi redefineşte natura relaţiilor 
interinstituţionale dintre Parlament, Consiliu şi Comisie;

B. întrucât Parlamentul, Consiliul şi Comisia au încercat să facă procesul legislativ european mai 
transparent, mai coordonat, mai eficient şi mai democratic;

C. întrucât, chiar dacă Declaraţia comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de 
codecizie din 1999 şi-a demonstrat importanţa, evoluţia concretă în ceea ce priveşte punerea 
sa în aplicare, de-a lungul timpului, arată necesitatea de a o modifica;

D. întrucât extinderile succesive ale Uniunii Europene au dus la apariţia unor dificultăţi legate de 
raţionalizarea procedurilor şi optimizarea resurselor;

E. întrucât declaraţia revizuită răspunde aşteptărilor şi permite dezvoltarea cooperării 
interinstituţionale, într-un mod constructiv şi flexibil;

F. întrucât acordurile interinstituţionale şi acordurile-cadru au consecinţe semnificative şi 
întrucât, în aceste condiţii, este necesară reunirea tuturor acordurilor existente şi publicarea lor 
într-o anexă la Regulamentul de procedură al Parlamentului, pentru a facilita consultarea 
acestora şi pentru a asigura transparenţa,

1. reafirmă angajamentul său faţă de principiile transparenţei, responsabilităţii şi eficienţei, 
precum şi necesitatea de a pune accentul pe simplificarea procesului legislativ european, 
respectând, în acelaşi timp, ordinea juridică a Uniunii Europene;

2. salută declaraţia revizuită, care îmbunătăţeşte atât structura, cât şi conţinutul declaraţiei din 
1999, prin adăugarea unor dispoziţii importante, pentru ca documentul să fie în conformitate 
cu bunele practici existente, şi care are ca scop consolidarea cooperării dintre cele trei 
instituţii în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a calităţii legislaţiei europene;

                                               
1 JO C 279, 1.10.1999, p. 229.
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3. îşi exprimă dorinţa ca Parlamentul să adopte o metodă de armonizare a practicilor comisiilor 
parlamentare în cadrul trialogurilor prin definirea unui număr de norme privind componenţa 
delegaţiilor parlamentare şi obligaţiile de confidenţialitate în legătură cu lucrările acestora;

4. salută, în special, următoarele puncte care aduc îmbunătăţiri declaraţiei revizuite, şi anume:
(a)noile dispoziţii privind participarea reprezentanţilor Preşedinţiei Consiliului la reuniunile 

comisiilor parlamentare şi solicitările de informaţii privind poziţia Consiliului, care, 
împreună, constituie un pas către obiectivul vizat, şi anume îmbunătăţirea dialogului 
dintre cele două ramuri legislative;

(b)consacrarea practicii care constă în finalizarea, prin schimb de scrisori, a acordurilor la 
care s-a ajuns în timpul negocierilor informale între instituţii;

(c)consacrarea principiului conform căruia, în materie de verificare din punct de vedere 
juridic şi lingvistic, serviciile Parlamentului şi ale Consiliului trebuie să coopereze pe 
picior de egalitate;

(d)acordul prin care se prevede semnarea, pe cât posibil, a textelor importante adoptate într-o 
ceremonie comună, organizată în prezenţa mass-mediei, precum şi publicarea 
comunicatelor de presă şi organizarea de conferinţe de presă în comun, pentru a anunţa 
finalizarea cu succes a lucrărilor;

5. este convins să declaraţia revizuită va spori şi mai mult transparenţa şi responsabilitatea 
publică a activităţii legislative în cadrul procedurii de codecizie;

6. aprobă declaraţia revizuită anexată la prezenta decizie şi decide anexarea acesteia la 
Regulamentul său de procedură; solicită publicarea declaraţiei revizuite în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;

7. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie şi anexa sa Consiliului şi 
Comisiei.
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ANEXĂ
PARLAMENTUL EUROPEAN
CONSILIUL

COMISIA

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ASPECTELE PRACTICE ÎN CADRUL
PROCEDURII DE CODECIZIE (ARTICOLUL 251 DIN TRATATUL CE)

PRINCIPII GENERALE

1. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia, denumite în cele ce urmează în mod colectiv 
„instituţiile”, observă că practica actuală, care implică discuţii între Preşedinţia Consiliului, Comisie 
şi preşedinţii comisiilor competente şi/sau raportorii Parlamentului European, precum şi între 
copreşedinţii Comitetului de conciliere şi-a demonstrat eficacitatea.

2. Instituţiile confirmă faptul că această practică, care s-a dezvoltat în toate etapele procedurii de 
codecizie, trebuie să fie încurajată în continuare. Instituţiile se angajează să îşi examineze metodele 
de lucru, astfel încât să utilizeze cu şi mai multă eficienţă toate posibilităţile oferite de procedura de 
codecizie prevăzută în Tratatul CE.

3. Prezenta declaraţie comună clarifică aceste metode de lucru, precum şi aspectele practice prin 
care acestea pot fi realizate. Declaraţia completează Acordul interinstituţional privind „O mai bună 
legiferare”1, în special dispoziţiile acestuia privind procedura de codecizie. Instituţiile se angajează 
să respecte în totalitate aceste angajamente, în conformitate cu principiile transparenţei, 
responsabilităţii şi eficienţei. În acest sens, instituţiile ar trebui să acorde o atenţie deosebită 
promovării unor propuneri de simplificare cu respectarea în acelaşi timp a acquis-ul comunitar.

4. Instituţiile cooperează cu bună credinţă pe întreaga durată a procedurii, pentru a-şi apropia 
poziţiile cât mai mult posibil, permiţând astfel, dacă este cazul, adoptarea actului legislativ într-o 
etapă timpurie a procedurii.

5. În acest scop, instituţiile cooperează prin intermediul contactelor interinstituţionale 
corespunzătoare pentru a monitoriza progresul înregistrat şi pentru a analiza gradul de convergenţă 
pe parcursul tuturor etapelor procedurii de codecizie.

6. Instituţiile se angajează, în conformitate cu regulamentele lor de procedură, să schimbe informaţii 
în mod periodic cu privire la evoluţia dosarelor de codecizie. Acestea se asigură că există, în măsura 
posibilului, o coordonare a calendarelor lor de lucru, astfel încât să permită derularea procedurilor 
într-un mod coerent şi convergent. Prin urmare, instituţiile vor încerca să stabilească un calendar 
estimativ al diferitelor etape care duc la adoptarea finală a diverse propuneri legislative, în deplină 
conformitate cu natura politică a procesului decizional.

                                               
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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7. Cooperarea între instituţii în contextul codeciziei ia adesea forma unor reuniuni tripartite 
(„trialoguri”). Acest sistem al trialogului şi-a demonstrat vitalitatea şi flexibilitatea, creând un 
număr semnificativ mai mare de posibilităţi de a ajunge la un acord în prima sau în a doua lectură şi 
contribuind, de asemenea, la pregătirea lucrărilor Comitetului de conciliere.

8. În general, aceste trialoguri se desfăşoară într-un cadru informal. Acestea pot avea loc în toate 
etapele procedurii şi la diferite niveluri de reprezentare, în funcţie de natura discuţiilor prevăzute. 
Fiecare instituţie, în conformitate cu propriul său regulament de procedură, îşi desemnează 
participanţii la fiecare reuniune, îşi defineşte mandatul de negociere şi informează în timp util 
celelalte instituţii cu privire la aspectele practice ale reuniunilor.

9. În măsura posibilului, toate proiectele de text de compromis supuse dezbaterii la o reuniune 
ulterioară sunt distribuite în prealabil tuturor participanţilor. Pentru a consolida transparenţa, 
trialogurile care se desfăşoară în cadrul Parlamentului European şi al Consiliului sunt anunţate, în 
măsura în care acest lucru este posibil.

10. Preşedinţia Consiliului se va strădui să asiste la reuniunile comisiilor parlamentare. Aceasta va 
examina cu atenţie, în mod corespunzător, orice solicitare primită de a furniza informaţii privind 
poziţia Consiliului.

PRIMA LECTURĂ

11. Instituţiile cooperează cu bună credinţă pentru a-şi apropia poziţiile în cea mai mare măsură, 
astfel încât actele legislative să poată fi adoptate în prima lectură, ori de câte ori acest lucru este 
posibil.

Acordul în etapa primei lecturi în Parlamentul European

12. Se stabilesc contacte adecvate pentru a facilita derularea procedurilor în primă lectură. 

13. Comisia facilitează astfel de contacte şi îşi exercită dreptul de iniţiativă într-un mod constructiv, 
în vederea promovării unei apropieri între poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului, 
ţinând cont în mod corespunzător de echilibrul interinstituţional şi de rolul care îi este conferit 
acesteia prin tratat.

14. Atunci când se ajunge la un acord prin negocieri informale în cadrul trailogurilor, Preşedintele 
Coreper transmite, într-o scrisoare adresată preşedintelui comisiei parlamentare competente, 
detaliile privind conţinutul acordului, sub forma unor amendamente la propunerea Comisiei. 
Scrisoarea în cauză indică disponibilitatea Consiliului de a accepta acordul respectiv, sub rezerva  
verificării din punct de vedere juridic şi lingvistic, în cazul în care acesta este confirmat prin vot în 
şedinţă plenară. O copie a scrisorii este transmisă Comisiei.

15. În acest context, atunci când este iminentă finalizarea unui dosar în prima lectură, informaţiile 
privind intenţia de a încheia un acord ar trebui să fie puse la dispoziţie cât mai curând posibil.

Acordul în etapa poziţiei comune a Consiliului
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16. În cazul în care nu se ajunge la un acord înainte de prima lectură a Parlamentului European, 
contactele pot continua în vederea încheierii unui acord în etapa poziţiei comune.

17. Comisia facilitează astfel de contacte şi îşi exercită dreptul de iniţiativă într-un mod constructiv, 
în vederea promovării unei apropieri între poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului, 
ţinând cont în mod corespunzător de echilibrul interinstituţional şi de rolul care îi este conferit prin 
tratat.

18. În cazul în care se ajunge la un acord în această etapă, preşedintele comisiei parlamentare 
competente recomandă, într-o scrisoare adresată Preşedintelui Coreper, acceptarea în şedinţă 
plenară a fără amendamente a poziţiei comune a Consiliului, sub rezerva confirmării poziţiei 
comune de către Consiliu şi a verificării din punct de vedere juridic şi lingvistic. O copie a scrisorii 
este transmisă Comisiei.

A DOUA LECTURĂ

19. În expunerea sa de motive, Consiliul descrie cât mai clar posibil motivele care l-au condus la 
adoptarea poziţiei comune. În cea de a doua lectură, Parlamentul European ţine cont, în cea mai 
mare măsură posibilă, de motivele respective şi de poziţia Comisiei.

20. Înainte de a transmite poziţia comună, Consiliul se străduieşte să stabilească, cu consultarea 
Parlamentului European şi a Comisiei, data posibilă pentru transmiterea acesteia pentru a asigura 
eficienţa maximă a procedurii legislative în a doua lectură .

Acordul în etapa celei de-a doua lecturi în Parlamentul European

21. Imediat ce poziţia comună a Consiliului este transmisă Parlamentului European, se vor relua 
contactele adecvate, pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a poziţiilor respective şi pentru a 
permite astfel finalizarea procedurii legislative cât mai curând posibil.

22. Comisia facilitează astfel de contacte şi îşi dă avizul, în vederea promovării unei apropieri între 
poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului, cu respectarea echilibrului interinstituţional şi a 
rolului care îi este conferit prin tratat.

23. Atunci când se ajunge la un acord prin negocieri informale în cadrul trialogurilor, Preşedintele 
Coreper transmite, într-o scrisoare adresată preşedintelui comisiei parlamentare competente, 
detaliile privind conţinutul acordului, sub forma unor amendamente la poziţia comună a Consiliului. 
Scrisoarea respectivă indică disponibilitatea Consiliului de a accepta acordul respectiv, sub rezerva 
verificării din punct de vedere juridic şi lingvistic, în cazul în care acesta este confirmat prin vot în 
şedinţă plenară. O copie a scrisorii este transmisă Comisiei.

CONCILIEREA

24. În cazul în care devine evident că nu vor putea fi acceptate de către Consiliu toate 
amendamentele depuse de Parlamentul European în a doua lectură şi atunci când Consiliul este 
pregătit să-şi prezinte poziţia, se organizează un prim trialog. Fiecare instituţie îşi desemnează 
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participanţii la fiecare reuniune şi îşi defineşte mandatul de negociere, în conformitate cu propriul 
său regulament de procedură. Comisia indică ambelor delegaţii, cât mai devreme posibil, intenţiile 
pe care le are în legătură cu avizul său privind amendamentele depuse de Parlamentul European în a 
doua lectură.

25. Trialogurile se desfăşoară pe toată durata procedurii de conciliere, cu scopul de a soluţiona 
aspectele încă nerezolvate şi de a pregăti terenul pentru a se ajunge la un acord în cadrul 
Comitetului de conciliere. Rezultatele trialogurilor sunt discutate şi, dacă este cazul, aprobate în 
cadrul reuniunilor instituţiilor respective.

26. Comitetul de conciliere este convocat de către Preşedintele Consiliului, de comun acord cu 
Preşedintele Parlamentului European, cu respectarea dispoziţiilor tratatului.

27. Comisia participă la procedurile de conciliere şi ia toate iniţiativele necesare în vederea 
promovării unei apropieri între poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului. Aceste iniţiative 
pot include, proiecte de text de compromis, luând în considerare poziţiile Parlamentului European şi 
ale Consiliului, cu respectarea rolului conferit Comisiei prin tratat.

28. Preşedinţia Comitetului este exercitată în comun de către Preşedintele Parlamentului European 
şi de către Preşedintele Consiliului. Reuniunile Comitetului de conciliere sunt prezidate, alternativ, 
de fiecare copreşedinte.

29. Datele şi ordinea de zi ale reuniunilor Comitetului de conciliere sunt stabilite în comun de către 
copreşedinţi în vederea funcţionării eficiente a Comitetului de conciliere pe toată durata procedurii 
de conciliere. Comisia este consultată cu privire la datele preconizate. Parlamentul European şi 
Consiliul rezervă, cu titlu indicativ, date adecvate pentru procedurile de conciliere şi le comunică 
Comisiei. 

30. La fiecare reuniune a Comitetului de conciliere, copreşedinţii pot introduce mai multe dosare pe 
ordinea de zi. Pe lângă tema principală („punct B”), asupra căreia nu s-a ajuns încă la un acord, se 
pot deschide şi/sau închide fără dezbatere proceduri de conciliere privind alte subiecte („punct A”).

31. Parlamentul European şi Consiliul, respectând dispoziţiile din tratat privind termenele, ţin cont, 
în măsura posibilului, de imperativele legate de calendar, în special de cele determinate de 
întreruperi ale activităţilor instituţiilor şi de alegerile Parlamentului European. În orice caz, 
întreruperile activităţilor trebuie să dureze cât mai puţin posibil.

32. Reuniunile Comitetului de conciliere se desfăşoară, alternativ, în localurile Parlamentului 
European şi în localurile Consiliului, în vederea partajării echitabile a serviciilor, inclusiv a celor de 
interpretare.

33. Comitetului de conciliere i se pun la dispoziţie propunerea Comisiei, poziţia comună a 
Consiliului, avizul emis de Comisie asupra acesteia, amendamentele propuse de Parlamentul 
European, avizul emis de Comisie asupra acestora şi un document de lucru comun al delegaţiilor 
Parlamentului European şi Consiliului. Acest document de lucru ar trebui să permită utilizatorilor să 
identifice cu uşurinţă aspectele supuse discuţiei şi să le abordeze într-un mod eficient. În general, 
Comisia îşi prezintă avizul în termen de trei săptămâni de la primirea oficială a rezultatului votului 
Parlamentului European, până la data începerii lucrărilor de conciliere.
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34. Copreşedinţii pot supune unele texte aprobării Comitetului de conciliere.

35. Acordul privind un text comun este constatat în cadrul unei reuniuni a Comitetului de conciliere 
sau, ulterior, prin intermediul unui schimb de scrisori între copreşedinţi. Copii ale scrisorilor 
respective sunt transmise Comisiei.

36. În cazul în care Comitetul de conciliere ajunge la un acord privind un text comun, textul este 
supus aprobării formale a copreşedinţilor după ce este finalizat din punct de vedere juridic şi 
lingvistic. Cu toate acestea, în cazuri excepţionale, pentru a respecta termenele, un proiect de text 
comun poate fi supus aprobării formale a copreşedinţilor.

37. Copreşedinţii transmit textul comun astfel aprobat Preşedintelui Parlamentului European şi 
Preşedintelui Consiliului prin intermediul unei scrisori semnate în comun. În cazul în care 
Comitetul de conciliere nu este în măsură să adopte un text comun, copreşedinţii notifică acest lucru 
Preşedintelui Parlamentului European şi Preşedintelui Consiliului prin intermediul unei scrisori 
semnate în comun. Scrisorile respective sunt considerate acte oficiale. Copii ale acestor scrisori sunt 
transmise Comisiei spre informare. Documentele de lucru utilizate în cursul procedurii de conciliere 
vor putea fi accesate în registrul fiecărei instituţii odată ce procedura a fost încheiată.

38. Secretariatul General al Parlamentului European şi Secretariatul General al Consiliului asigură 
în comun funcţiile de secretariat al Comitetului de conciliere, în asociere cu Secretariatul General al 
Comisiei.

DISPOZIŢII GENERALE

39. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul consideră că este absolut necesară 
prorogarea termenelor prevăzute la articolul 251 din tratat, acestea notifică preşedintele celeilalte 
instituţii şi Comisia în mod corespunzător.

40. Atunci când se ajunge la un acord, în primă sau a doua lectură, sau pe durata concilierii, textul 
astfel convenit este finalizat de către serviciile juridico/lingvistice ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului, care acţionează în strânsă cooperare şi de comun acord.

41. Nu se pot aduce modificări nici unui text convenit, fără acordul explicit, la nivel corespunzător, 
al Parlamentului European şi al Consiliului. 

42. Finalizarea este realizată cu respectarea diferitelor proceduri ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului, în special în ceea ce priveşte termenele pentru încheierea procedurilor interne. 
Instituţiile se angajează  să nu redeschidă discuţii privind anumite probleme de fond în cursul 
termenelor stabilite pentru finalizarea din punct de vedere juridic şi lingvistic a actelor legislative.

43. Parlamentul European şi Consiliul convin asupra unei prezentări comune a textelor pregătite de 
aceste instituţii în comun. 

44. În măsura posibilului, instituţiile se angajează să utilizeze clauze standard, acceptate de comun 
acord, pe care să le încorporeze în documentele adoptate în codecizie, în special în ceea ce priveşte 
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dispoziţiile privind exercitarea competenţelor de executare (în conformitate cu decizia privind 
„comitologia”1), intrarea în vigoare, transpunerea şi aplicarea actelor legislative, precum şi 
respectarea dreptului de iniţiativă al Comisiei.

45. Instituţiile vor încerca să organizeze o conferinţă de presă comună pentru a anunţa rezultatul 
pozitiv al procesului legislativ în prima sau a în doua lectură ori în timpul concilierii. De asemenea, 
vor încerca să emită comunicate de presă comune.

46. După ce Parlamentul European şi Consiliul adoptă un act legislativ în codecizie, textul se 
prezintă spre semnare Preşedintelui Parlamentului European şi Preşedintelui Consiliului, precum şi 
secretarilor generali ai acestor instituţii.

47. Preşedinţii Parlamentului European şi al Consiliului primesc textul spre semnare în limbile lor 
respective şi, în măsura posibilului, semnează textul împreună, în cadrul unei ceremonii comune 
care urmează a fi organizată lunar, în vederea semnării unor acte legislative importante în prezenţa 
mass-media.

48. Textul semnat în comun este transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În 
general, publicarea are loc în termen de două luni de la adoptarea actului legislativ de către 
Parlamentul European şi Consiliu.

                                               
1 Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea 

competenţelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23). Decizie astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 27.7.2006, p. 11).
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49. În cazul în care una dintre instituţii identifică o eroare materială sau evidentă într-un text (sau 
într-una din versiunile sale lingvistice), aceasta informează imediat celelalte instituţii. În cazul în 
care eroarea priveşte un act legislativ care încă nu a fost adoptat fie de către Parlamentul European, 
fie de către Consiliu,, serviciile juridico/lingvistice ale Parlamentului European şi ale Consiliului 
pregătesc, în strânsă cooperare, rectificarea necesară. În cazul în care eroarea priveşte un act 
legislativ care a fost adoptat deja de una dintre instituţii sau de ambele instituţii, fie că a fost 
publicat sau nu, Parlamentul European şi Consiliul adoptă, de comun acord, o rectificare redactată 
în conformitate cu procedurile lor respective. 
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Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 iulie 2006 privind proiectul de decizie 
al Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE privind stabilirea normelor de exercitare 
a competenţelor de executare conferite Comisiei (2002/0298(CNS)) - raportul Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 202, troisième 
tiret,

– vu l'article I-36 du traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

– vu le projet de décision du Conseil (10126/1/2006)2,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002)0719)3 et la proposition modifiée 
(COM(2004)0324)4,

– vu sa position du 2 septembre 20035,

– à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 202 du traité CE (C6-0190/2006),

– vu l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0236/2006),

1. approuve le projet de décision du Conseil;

2. demande à sa commission compétente d'examiner l'opportunité de modifier le règlement, en 
particulier son article 81, afin de permettre au Parlement d'exercer les droits que lui confère la 
nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, dans les meilleures conditions possibles;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
2 Non encore publiée au JO.
3 Non encore publiée au JO.
4 Non encore publiée au JO.
5 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 82.
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Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2006 referitoare la încheierea unui Acord 
interinstituţional sub forma unei declaraţii comune cu privire la proiectul de decizie al 
Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE privind stabilirea normelor de exercitare a 
competenţelor de executare conferite Comisiei (noua procedură de reglementare cu control) 
(2006/2152(ACI)) - raportul Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 202, troisième 
tiret,

– vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission1,

– vu la proposition, présentée par la Commission, de décision du Conseil modifiant la décision 
1999/468/CE (COM(2002)0719)2,

– vu la déclaration faite par l'ancien président de la Commission, Romano Prodi, devant le 
Parlement européen le 5 février 2002 ("Déclaration Prodi"),

– vu sa position du 2 septembre 20033,

– vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des 
services financiers4;

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0324)5,

– vu le projet de décision du Conseil (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– vu le projet de déclaration commune (10125/2006 - C6-0208/2006),

– vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0237/2006),

considérant ce qui suit: 

A. Le Conseil et la Commission sont convenus l'automne dernier d'ouvrir des négociations sur les 
possibilités de poursuivre la réforme des procédures de comitologie sur la base de la proposition 
modifiée de la Commission,

B. La Conférence des présidents a décidé, le 10 novembre 2005, le lancement de discussions avec 
                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 Non encore publié au JO.
3 JO C 76 E, du 25.3.2004, p. 82.
4 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
5 Non encore publié au JO.
6 Non encore publié au JO.
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le Conseil et la Commission sur les procédures de comitologie et donné mandat à cette fin au 
président de la Conférence des présidents des commissions et au rapporteur de la commission 
compétente, lequel mandat a été renouvelé le 19 janvier 2006,

C. Ces négociations ont abouti à l'élaboration d'un projet exposant une nouvelle procédure et de 
projets de déclaration sur la décision à prendre concernant cette procédure,

D. La décision intégrera dans la décision de 1999 sur la comitologie une nouvelle procédure 
connue sous la dénomination de "procédure de réglementation avec contrôle", qui donnera au 
Parlement européen et au Conseil le droit de contrôler les mesures "quasi-législatives" de mise 
en œuvre d'un acte adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité et de rejeter ces 
mesures,

E. Le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par tous les chefs d'État et de 
gouvernement, accorde au Parlement le droit de révoquer la délégation de pouvoirs (article I-
36). Le texte de compromis définitif concernant une nouvelle procédure de réglementation avec 
contrôle ne prévoit pas un tel droit pour le Parlement. Le droit de révoquer une délégation de 
pouvoir restera dès lors l'une des revendications essentielles du Parlement européen, à laquelle 
le traité constitutionnel pourrait notamment satisfaire;

F. La décision sera accompagnée d'une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil 
et de la Commission, d'une déclaration de la Commission devant figurer au procès-verbal du 
Conseil et de déclarations de la Commission concernant la mise en œuvre et l'application de la 
nouvelle procédure,

G. Ces déclarations reflètent des contributions importantes apportées par les trois institutions au 
cours des négociations, sans lesquelles le compromis sur la nouvelle procédure n'aurait pas été 
obtenu et son impact pratique assuré,

1. approuve la conclusion de l'accord sous forme de déclaration commune annexé à la présente 
décision;

2. prend acte de la déclaration de la Commission concernant l'engagement qu'elle prend d'adopter 
des mesures de transparence, en liaison avec la déclaration commune;

3. prend acte des déclarations de la Commission concernant, d'une part, le régime linguistique et le 
début de la période de contrôle et, d'autre part, l'adaptation de tous les actes en vigueur effectuée 
à cette occasion;

4. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la 
Commission.
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Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la prochaine adoption 
de la décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. 
L'inclusion dans la décision de 1999 d'une nouvelle procédure, dénommée "procédure de 
réglementation avec contrôle", permettra au législateur d'avoir un contrôle sur l'adoption des 
mesures "quasi-législatives" de mise en œuvre d'un acte adopté en codécision.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que, dans le cadre du traité 
actuel, cette décision apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du 
Parlement européen de contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision.

3. Sans préjudice des prérogatives des autorités législatives, le Parlement européen et le 
Conseil reconnaissent que les principes de bonne législation requièrent que les compétences 
d'exécution soient conférées à la Commission sans limitation de durée. Toutefois, lorsqu'il 
est nécessaire de procéder à une adaptation dans un délai déterminé, le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission estiment qu'une clause demandant à la Commission de 
présenter une proposition de révision ou d'abrogation des dispositions relatives à la 
délégation de compétences d'exécution pourrait renforcer le contrôle exercé par le 
législateur.

4. Cette nouvelle procédure s'appliquera, dès son entrée en vigueur, aux mesures quasi-
législatives prévues dans des actes qui seront adoptés selon la procédure de codécision, y 
inclus celles prévues dans les actes qui seront adoptés à l'avenir dans le domaine des 
services financiers (actes « Lamfalussy »).  En revanche, pour qu'elle soit applicable aux 
actes adoptés en codécision déjà en vigueur, ces actes doivent être adaptés conformément 
aux procédures applicables, afin de remplacer la procédure de réglementation visée à 
l'article 5 de la décision 1999/468/CE par la procédure de réglementation avec contrôle, 
chaque fois qu'il s'agit de mesures relevant de son champ d'application.

5. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent qu'il est urgent d'adapter 
les actes suivants:

a) Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (non encore paru au 
Journal officiel)

b) Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative 
à la refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation 
des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit 
(non encore parue au Journal officiel)

c) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative 
à la refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 
(non encore parue au Journal officiel)

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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d) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et 
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 
directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)

e) Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)

f) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)

g) Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 
92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 29)

h) Directive 2005/1/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant 
les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE et 2002/87/CE afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités 
compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

i) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 
2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents 
dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale 
et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, 
p. 1)

j) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les 
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché 
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)

k) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 
85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 
30.4.2004, p. 1)

l) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou 
en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 
2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)

m) Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1)

n) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle 
(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10)
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o) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les 
opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 
12.4.2003, p. 16)

p) Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 
13.2.2003, p. 24)

q) Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19)

r) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 
relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des 
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un 
conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 
98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 
11.2.2003, p. 1)

s) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 
2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 
11.9.2002, p. 1)

t) Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une 
réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO L 41 
du 13.2.2002, p. 20)

u) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 
311 du 28.11.2001, p. 67)

v) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative 
à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 
17.4.2001, p. 1)

w) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 
L 327 du 22.12.2000, p. 1)

x) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

y) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1)

Dans ce but, la Commission a indiqué qu'elle présentera dans les plus bref délais au 
Parlement européen et au Conseil des propositions de modification des actes visés ci-dessus, 
en vue d'y introduire la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, 
d'abroger lorsqu'elles existent les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de 
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durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission. Le Parlement 
européen et le Conseil veilleront à ce que les dites propositions soient adoptées dans les 
délais les plus brefs.

6. Conformément à l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 « Mieux légiférer »1, le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent le rôle important joué par les 
mesures d'exécution dans la législation. En outre, ils considèrent que les principes généraux 
de l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes 
relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire2 devraient s'appliquer en 
tout état de cause aux mesures de portée générale adoptées selon la nouvelle procédure de 
réglementation avec contrôle.

                                               
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
2 JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
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Decizia Parlamentului European din 8 mai 2008 referitoare la încheierea unui Acord 
interinstituţional între Parlamentul European şi Comisie privind normele de punere în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE 
(2008/2002(ACI)) - raportul Monica Frassoni

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 27 martie 2008, prin care s-a transmis acordul 
interinstituţional aprobat de Conferinţa preşedinţilor la 12 decembrie 2007,

– având în vedere articolul 202 din Tratatul CE,

– având în vedere Decizia 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 
1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite 
Comisiei1,

– având în vedere proiectul de acord între Parlamentul European şi Comisie privind normele de 
punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 
2006/512/CE (denumit în continuare „acordul”),

– având în vedere articolul 81 şi articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0107/2008),
A. întrucât anumite dispoziţii ale Acordului dintre Parlamentul European şi Comisie referitor la 

modalităţile de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei2 („acordul din 
2000”) au fost, din nefericire, ignorate de Comisie, de exemplu dispoziţia care stipulează că 
Parlamentul primeşte, în acelaşi timp cu membrii comitetelor şi în aceleaşi condiţii, diversele 
documente de comitologie, în realitate documentele fiind transmise Parlamentului aproape 
întotdeauna prea târziu şi, în orice caz, nu în acelaşi moment în care sunt transmise membrilor 
comitetului;

B. întrucât normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului au fost extrem de 
nesatisfăcătoare şi întrucât, cu excepţia normelor privind noua procedură de reglementare cu 
control, ele rămân astfel, printre altele, din cauza modului de funcţionare a bazei de date a 
comitologiei; întrucât documentele sunt adesea trimise pe bucăţi şi fără o explicaţie clară a 
statutului lor, iar uneori cu titluri înşelătoare, ca de exemplu proiecte de măsuri de executare 
care nu au fost încă votate în cadrul comitetului sunt trimise cu titlul „drept de control”, când 
ar trebui trimise cu titlul „drept la informare”, ceea ce duce la confuzie în privinţa termenelor 
aplicabile;

C. întrucât, în practică, această problemă diminuează şi mai mult controlul deja foarte limitat al 
Parlamentului asupra chestiunilor de comitologie;

D. întrucât Comisia s-a angajat acum că va crea un registru electronic care va conţine toate 
documentele pe care le transmite Parlamentului, registru la care Parlamentul va avea acces 
direct şi care va permite identificarea clară a documentelor care fac obiectul aceleiaşi 

                                               
1 JO L 200, 22.7.2006, p. 11.
2 JO L 256, 10.10.2000, p. 19.
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proceduri, va conţine o indicaţie privind etapele şi calendarul procedurii, va face o diferenţiere 
clară între proiectul de măsuri primit de Parlamentul European şi proiectul final, care reflectă 
avizul comitetului, şi va identifica clar orice modificare intervenită comparativ cu 
documentele deja transmise Parlamentului European;

E. întrucât acordul prezintă o importanţă practică deosebită nu doar pentru noua procedură de 
reglementare cu control, ci pentru toate procedurile de comitologie; întrucât acordul poate 
constitui un precedent pentru viitoare acorduri interinstituţionale cu obiective similare;

F. întrucât, deşi acordul se aplică pentru o scurtă perioadă de tranziţie, experienţa câştigată în 
acest interval poate fi foarte instructivă, şi întrucât scopul său este acela de a garanta că, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, toate procedurile de comitologie între cele trei 
instituţii vor funcţiona în mod corespunzător,

1. subliniază faptul că, atunci când este aplicabilă, procedura de reglementare cu control are 
caracter obligatoriu pentru toate cele trei instituţii şi nu poate fi negociată; invită Consiliul, 
Comisia şi toate comisiile parlamentare să ţină seama în mod corespunzător de acest lucru în 
cadrul tuturor procedurilor legislative relevante;

2. reaminteşte că procedura de reglementare cu control trebuie să fie aplicată tuturor măsurilor 
cu domeniu general de aplicare destinate să modifice elemente neesenţiale ale unui act de 
bază adoptat în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat, printre altele 
prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului prin adăugarea unor 
noi elemente neesenţiale;

3. solicită Consiliului şi Comisiei ca, în cazurile ambigue, în care nu este clar dacă se aplică 
noua procedură de reglementare cu control sau o altă procedură de comitologie, să aplice noua 
procedură de reglementare cu control;

4. subliniază că unicul scop al noii proceduri de reglementare cu control este consolidarea 
dreptului de control al Parlamentului şi că aceasta nu modifică în niciun fel sfera de aplicare a 
competenţelor de executare care pot fi conferite Comisiei;

5. consideră că acordul reprezintă un progres în ceea ce priveşte drepturile şi competenţele 
Parlamentului referitoare la legislaţia secundară;

6. salută faptul că acordul defineşte mai precis obligaţia Comisiei de a informa Parlamentul în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE, stipulând că Parlamentul 
European trebuie să fie informat cu privire la lucrările comitetelor într-un mod prin care se 
asigură transparenţa şi eficienţa sistemului de transmitere, precum şi identificarea 
informaţiilor transmise şi a diverselor etape ale procedurii;

7. se aşteaptă ca Comisia să adere integral la toate dispoziţiile acordului, ceea ce nu a fost cazul, 
din păcate, cu acordul din 2000;

8. solicită existenţa unor standarde unitare ridicate de întocmire a rezumatelor proceselor-
verbale, care să cuprindă liste de prezenţă indicând cel puţin numele persoanelor prezente la 
reuniunea respectivă, afilierea şi adresele lor e-mail;

9. subliniază că funcţionarea eficace a noului registru va fi elementul decisiv pentru aplicarea 
integrală şi satisfăcătoare a acordului şi, prin urmare, aşteaptă cu interes lansarea sa; 
recomandă ca Parlamentul şi Comisia să realizeze, după încheierea perioadei de tranziţie, o 
revizuire a noului registru şi să remedieze toate dificultăţile şi deficienţele practice care pot 
apărea; recomandă ca Parlamentul să obţină din partea părţilor implicate informaţii referitoare 
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la modul de funcţionare a registrului, în timpul perioadei iniţiale;

10. salută în special noile dispoziţii care stipulează că registrul identifică în mod clar statutul 
tuturor documentelor de comitologie primite, orice eventuală legătură cu alte documente deja 
transmise şi orice modificări efectuate;

11. solicită Comisiei, în această privinţă, să-şi modifice procedurile interne pentru a garanta o 
diferenţiere între proiectele de măsuri care trebuie trimise în acelaşi timp Parlamentului şi 
membrilor comitetului, în conformitate cu dreptul Parlamentului la informare, pe de o parte, 
şi, pe de altă parte, proiectele de măsuri care trebuie trimise Parlamentului astfel încât acesta 
să-şi poată exercita dreptul de control;

12. salută introducerea unui „sistem de avertizare rapidă”, prin care Parlamentul este informat 
imediat ce se constată că un proiect urgent de măsuri de executare va fi supus examinării unui 
comitet, dar insistă ca această posibilitate să nu fie folosită pentru a atribui în mod artificial un 
caracter urgent anumitor chestiuni, deoarece termenele reduse se pot aplica doar în situaţii 
excepţionale, justificate în mod corespunzător;

13. subliniază că, pentru a-şi exercita dreptul de control pe baza unor informaţii adecvate, 
Parlamentul trebuie să dispună cu regularitate de toată documentaţia de bază care explică 
motivele pentru care Comisia propune anumite măsuri; salută disponibilitatea Comisiei de a 
oferi asistenţă Parlamentului pentru a asigura o cooperare deplină în ceea ce priveşte măsurile 
de executare specifice şi invită Comisia să prezinte Parlamentului, la cererea acestuia, orice 
document legat de un proiect de măsuri de executare;

14. nu împărtăşeşte opinia Comisiei conform căreia proiectele de măsuri de executare prezentate 
Parlamentului nu sunt publice înainte de votul în comitet şi insistă să poată consulta pe oricine 
doreşte cu privire la proiectele de măsuri; solicită Comisiei să-şi reconsidere poziţia şi să facă 
publice toate proiectele de măsuri de executare, imediat după ce le-a propus oficial;

15. aprobă încheierea acordului şi aşteaptă aplicarea sa integrală fără întârziere, în urma aprobării;

16. decide să anexeze acordul la Regulamentul său de procedură, acesta urmând să înlocuiască 
anexa XII;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu anexa, spre 
informare, Consiliului, Comisiei şi parlamentelor statelor membre.
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ANEXĂ
PARLAMENTUL EUROPEAN

COMISIA

ACORD ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI COMISIE

privind normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor 
privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 

2006/512/CE 

Informarea Parlamentului European

1. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE1, Parlamentul European 
trebuie să fie informat periodic de Comisie cu privire la procedurile comitetelor2 în conformitate cu 
procedurile prin care se asigură transparenţa şi eficienţa sistemului de transmitere, comunicarea 
informaţiilor şi identificarea diverselor etape ale procedurii. În acest scop, Parlamentul European 
primeşte, în acelaşi timp cu membrii comitetelor şi în aceleaşi condiţii, proiectele de ordine de zi a 
reuniunilor comitetelor, proiectele de măsuri de executare care sunt supuse atenţiei acestor comitete 
în temeiul actelor de bază adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat, precum şi rezultatele voturilor, rezumatele proceselor-verbale ale reuniunilor şi listele 
autorităţilor cărora le aparţin persoanele desemnate de statele membre pentru a le reprezenta.

Registru

2. Comisia va crea un registru care va conţine toate documentele pe care le transmite Parlamentului 
European3. Parlamentul European are acces direct la acest registru. În conformitate cu articolul 7 
alineatul (5) din Decizia 1999/468/CE, referinţele tuturor documentelor transmise Parlamentului 
European sunt făcute publice.

3. În conformitate cu angajamentele asumate de Comisie în declaraţia sa privind articolul 7 alineatul 
(3) din Decizia 1999/468/CE4 şi după realizarea aranjamentelor tehnice corespunzătoare, registrul 
prevăzut la punctul 2 va permite în special:

- identificarea clară a documentelor care fac obiectul aceleiaşi proceduri şi indicarea tuturor 
modificărilor care afectează măsurile de executare, în fiecare etapă a procedurii;

                                               
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 

11).
2 În cuprinsul prezentului acord, cuvântul "comitet" se înţelege ca făcând trimitere la comitetele 

instituite în conformitate cu Decizia 1999/468/CE.
3 Data prevăzută pentru instituirea registrului este 31 martie 2008.
4 JO C 171, 22.7.2006, p. 21.
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- identificarea etapelor procedurii şi a calendarului;

- diferenţierea clară între proiectul de măsuri primit de Parlamentul European în acelaşi timp cu 
membrii comitetului, în conformitate cu dreptul la informare, şi proiectul final care reflectă avizului 
comitetului, transmis Parlamentului European;

- identificarea clară a oricărei modificări intervenite cu privire la documentele deja transmise 
Parlamentului European.

4. La sfârşitul unei perioade de tranziţie ce începe de la intrarea în vigoare a prezentului acord, după 
ce Parlamentul European şi Comisia convin de comun acord că sistemul este operaţional şi 
satisfăcător, documentele sunt transmise Parlamentului European printr-o notificare electronică care 
cuprinde o legătură la registrul prevăzut la punctul 2. Decizia în cauză se ia prin intermediul unui 
schimb de scrisori între preşedinţii celor două instituţii. În cursul perioadei de tranziţie, 
documentele sunt transmise Parlamentului European sub formă de fişiere ataşate la un mesaj 
electronic.

5. De asemenea, Comisia este de acord să transmită Parlamentului European, spre informare şi la 
cererea comisiei parlamentare competente, anumite proiecte de măsuri de executare a unor acte de 
bază care, deşi nu au fost adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, 
prezintă o importanţă deosebită pentru Parlamentul European. Aceste măsuri sunt înregistrate în 
registrul prevăzut la punctul 2, iar Parlamentul European este informat cu privire la aceasta.

6. În plus faţă de înregistrările rezumative menţionate la punctul 1, Parlamentul European poate 
solicita accesul la procesele-verbale ale reuniunilor comitetelor1. Comisia va analiza fiecare cerere 
separat, cu respectarea normelor privind confidenţialitatea prevăzute în anexa 1 la Acordul-cadru 
privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie2.

Documente confidenţiale

7. Documentele confidenţiale vor fi prelucrate în conformitate cu procedurile administrative interne 
elaborate de fiecare instituţie, astfel încât să se ofere toate garanţiile necesare.

Rezoluţiile Parlamentului European adoptate în temeiul articolului 8 din Decizia 1999/468/CE

8. În temeiul articolului 8 din Decizia 1999/468/CE, Parlamentul European poate declara, printr-o 
rezoluţie care prezintă motivele pe care se bazează, că proiectul de măsuri de executare a unui act 
de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat depăşeşte 
competenţele de executare prevăzute în respectivul act de bază.

9. Parlamentul European adoptă rezoluţiile în cauză în conformitate cu Regulamentul său de 

                                               
1 A se vedea hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene din 19 iulie 1999 în 

cauza T-188/97, Rothmans/Comisia [1999] Rec., p. II-2463.
2 JO C 177 E, 18.5.2006, p. 123.
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procedură; în acest scop, Parlamentul European are la dispoziţie un termen de o lună de la primirea 
proiectului final de măsuri de executare în versiunile lingvistice transmise membrilor comitetului 
respectiv.

10. Parlamentul European şi Comisia sunt de acord că ar fi oportun să se stabilească, cu titlu 
permanent, un termen mai scurt pentru anumite tipuri de măsuri de executare urgente în privinţa 
cărora trebuie să se ia o decizie într-un termen mai scurt în interesul unei bune gestiuni. Acesta este 
cazul unor anumite tipuri de măsuri care vizează acţiunile externe, în special ajutoarele umanitare şi 
de urgenţă, protecţia sănătăţii şi a siguranţei, securitatea şi siguranţa transporturilor şi derogări de la 
normele privind achiziţiile publice. Un acord încheiat între comisarul competent şi preşedintele 
comisiei parlamentare competente va stabili tipurile de măsuri în cauză şi termenele aplicabile. Un 
astfel de acord poate fi revocat în orice moment de oricare dintre părţi.

11. Fără a aduce atingere cazurilor prevăzute la punctul 10, termenul va fi mai scurt în cazuri 
urgente, precum şi pentru măsuri administrative curente şi/sau măsuri având o durată de valabilitate 
limitată. Acest termen poate fi foarte scurt în cazuri deosebit de urgente, în special pentru motive de 
sănătate publică. Comisarul competent stabileşte termenul adecvat şi îl motivează. În astfel de 
cazuri, Parlamentul European poate recurge la o procedură prin intermediul căreia aplicarea 
articolului 8 din Decizia 1999/468/CE este delegată comisiei parlamentare competente, care poate 
transmite Comisiei un răspuns în termenul relevant.

12. Imediat ce constată că s-ar putea să fie nevoie ca unui comitet să i se prezinte proiecte de măsuri 
care intră sub incidenţa punctelor 10 şi 11, serviciile Comisiei informează neoficial secretariatul 
comisiei(ilor) parlamentare responsabile cu privire la aceasta. De îndată ce proiectul iniţial de 
măsuri a fost prezentat membrilor comitetului, serviciile Comisiei informează secretariatul comisiei 
sau comisiilor parlamentare competente cu privire la caracterul urgent al măsurilor şi la termenele 
aplicabile după transmiterea proiectului final.

13. După adoptarea de către Parlamentul European a unei rezoluţii prevăzute la punctul 8 sau a unui 
răspuns prevăzut la punctul 11, comisarul responsabil informează Parlamentul sau, după caz, 
comisia parlamentară responsabilă cu privire la măsurile pe care Comisia urmează să le adopte în 
acest sens.

14. Datele prevăzute la punctele 10-13 se înregistrează în registru.

Procedura de reglementare cu control

15. Atunci când se aplică procedura de reglementare cu control, Comisia informează Parlamentul 
European, după votul din cadrul comitetului, asupra termenelor aplicabile. Sub rezerva punctului 
16, termenele în cauză încep să curgă din momentul în care Parlamentul European primeşte toate 
versiunile lingvistice.

16. Atunci când se aplică termene mai scurte [articolul 5a alineatul (5) litera (b) din Decizia 
1999/468/CE] şi în situaţii de urgenţă [articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE], 
termenele încep să curgă de la data la care Parlamentul European primeşte proiectul final de măsuri 
de executare în versiunile lingvistice transmise membrilor comitetului, cu excepţia cazului în care 
preşedintele comisiei parlamentare ridică obiecţii. În orice caz, Comisia depune eforturi pentru a 
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transmite Parlamentului European toate versiunile lingvistice cât mai curând posibil. De îndată ce se 
constată că, eventual, ar fi necesar ca unui comitet să i se prezinte proiecte de măsuri care intră sub 
incidenţa articolului 5a alineatul (5) litera (b) sau a articolului 5a alineatul (6), serviciile Comisiei 
informează, cu titlu neoficial, secretariatul comisiei sau comisiilor parlamentare competente cu 
privire la aceasta.

Servicii financiare

17. În conformitate cu declaraţiile sale privind articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE, 
Comisia se angajează, cu privire la serviciile financiare:

- să se asigure că reprezentantul Comisiei care prezidează o reuniune a unui comitet informează 
Parlamentul European, la cererea acestuia, după fiecare reuniune, asupra oricăror discuţii privind 
proiectul de măsuri de executare care a fost supus atenţiei comitetului în cauză;

- să răspundă, verbal sau în scris, la orice întrebări asupra discuţii privind proiectul de măsuri de 
executare supus atenţiei unui comitet.

De asemenea, Comisia se asigură că angajamentele asumate în cadrul şedinţei plenare a 
Parlamentului din 5 februarie 20021 şi reiterate în şedinţa sa plenară din 31 martie 20042, precum şi 
cele menţionate la punctele 1-7 din scrisoarea din 2 octombrie 20013 adresată de Comisarul 
Bolkestein preşedintei Comisiei pentru afaceri economice şi monetare a Parlamentului European 
sunt onorate în ceea ce priveşte întregul sector al serviciilor financiare (inclusiv valori mobiliare, 
bănci, asigurări, pensii şi contabilitate).

Calendarul lucrărilor parlamentare

18. Cu excepţia cazurilor în care se aplică termene reduse şi a cazurilor de urgenţă, Comisia ţine 
seama de perioadele de vacanţă ale Parlamentului European (vacanţa de iarnă, vacanţa de vară şi 
alegerile europene) atunci când îi transmite acestuia proiectele măsurilor de executare în 
conformitate cu prezentul acord, pentru a asigura că Parlamentul îşi poate exercita prerogativele în 
termenele stabilite prin Decizia 1999/468/CE şi prin prezentul acord.

Cooperarea dintre Parlamentul European şi Comisie

19. Cele două instituţii îşi exprimă disponibilitatea de a-şi oferi reciproc asistenţă pentru a asigura o 
cooperare deplină în ceea ce priveşte măsurile de executare specifice. În acest scop, se vor stabili 
contacte corespunzătoare la nivel administrativ.

                                               
1 JO C 284 E, 21.11.2002, p. 19.
2 JO C 103 E, 29.4.2004, p. 446 şi stenograma (CRE) şedinţei plenare a Parlamentului din 31 martie 

2004, secţiunea „Vot”.
3 JO C 284 E, 21.11.2002, p. 83.
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Acorduri anterioare

20. Acordul din 2000 dintre Parlamentul European şi Comisie privind procedurile de punere în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE1 a Consiliului se abrogă. Parlamentul European şi Comisia 
consideră următoarele acorduri drept caduce şi, în consecinţă, lipsite de efecte în ceea ce le priveşte: 
acordul Plumb/Delors din 1988, acordul Samland/Williamson din 1996 şi modus vivendi-ul din 
19942.

                                               
1 JO L 256, 10.10.2000, p. 19.
2 JO C 102, 4.4.1996, p. 1.
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Rezoluţia Parlamentului European din 18 iunie 2008 privind adoptarea unei decizii a 
Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 
martie 1994 privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor 
Ombudsmanului (2006/2223(INI)) - raportul Anneli Jäätteenmäki

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea din 11 iulie 2006 a Ombudsmanului European, adresată 
Preşedintelui,

– având în vedere scrisoarea din 21 septembrie 2006 pe care Preşedintele a adresat-o Comisiei 
pentru afaceri constituţionale,

– având în vedere articolul 195 alineatul (4) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 107d alineatul (4) din Tratatul Euratom,

– având în vedere Decizia sa 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul şi 
condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului1, astfel cum a fost 
încorporată în anexa X la Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

– având în vedere avizul Comisiei cu privire la proiectul de decizie de modificare a Deciziei 
sale 94/262/CECO, CE, Euratom, astfel cum a fost aprobat la reuniunea din 22 aprilie 20081,

– având în vedere aprobarea de către Consiliu a proiectului de decizie modificat, astfel cum a 
rezultat în urma votului,

– având în vedere articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
petiţii (A6-0076/2008),

1. adoptă decizia de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a publica în textele adoptate versiunea finală a deciziei 
de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom în forma rezultată în urma voturilor 
din 22 aprilie şi 18 iunie 2008 şi de a o transmite împreună cu prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a asigura publicarea în timp util a deciziei de modificare a 
Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

                                               
1 JO L 113, 4.5.1994, p. 15. Decizie modificată prin Decizia 2002/262/CE, CECO, Euratom (JO L 92, 

9.4.2002, p. 13).
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0129.
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Decizia Parlamentului European
de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile 

generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 195 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special 
articolul 107d alineatul (4),

având în vedere proiectul de decizie aprobat de Parlamentul European la 22 aprilie 20081 şi 
rezoluţia adoptată, precum şi amendamentele aprobate la 18 iunie 20082,

având în vedere avizul Comisiei,

cu aprobarea Consiliului3,

întrucât:

(1) Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene recunoaşte dreptul la bună 
administrare ca drept fundamental al cetăţenilor Uniunii;

(2) încrederea cetăţenilor în capacitatea Ombudsmanului de a efectua o anchetă riguroasă şi 
imparţială în presupuse cazuri de administrare defectuoasă este fundamentală pentru 
succesul acţiunilor acestuia;

(3) este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat, în scopul eliminării oricărei 
posibile incertitudini referitoare la capacitatea acestuia de a efectua anchete meticuloase şi 
imparţiale în presupuse cazuri de administrare defectuoasă;

(4) este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a permite posibile evoluţii ale 
prevederilor legale sau ale jurisprudenţei referitoare la intervenţia organelor, oficiilor şi 
agenţiilor Uniunii Europene într-o procedură pe rolul Curţii de Justiţie;

(5) este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a se ţine seama de 
schimbările intervenite în ultimii ani în ceea ce priveşte rolul instituţiilor şi organelor UE 
în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 
special crearea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), astfel încât să permită 
Ombudsmanului să notifice acelor instituţii sau organe orice informaţie aflată în domeniul 
lor de competenţă;

(6) este de dorit să se ia măsurile necesare pentru a permite Ombudsmanului să îşi dezvolte 
cooperarea cu instituţii similare la nivel naţional sau internaţional, precum şi cu instituţii 

                                               
1 Nepublicată încă în JO.
2 Nepublicate încă în OJ.
3 Decizia Consiliului din 12 iunie 2008.
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naţionale sau internaţionale chiar şi în situaţia în care domeniu lor de activitate este mai 
larg decât cel al Ombudsmanului European, cum ar fi protecţia drepturilor omului, având 
în vedere faptul că o asemenea cooperare poate contribui în mod pozitiv la ameliorarea 
eficienţei acţiunilor acestuia;

(7) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului  a expirat în 2002,

DECIDE:

Articolul 1

Amendamente la Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom se modifică după cum urmează:
1. La prima referire, cuvintele „articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene a Cărbunelui şi Oţelului” se elimină;
2. Considerentul 3 se înlocuieşte cu următorul text:

„întrucât Ombudsmanul, care poate acţiona şi din proprie iniţiativă, trebuie să poată dispune 
de toate elementele necesare exercitării funcţiilor sale; întrucât, în acest scop, instituţiile şi 
organele comunitare sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia,
informaţiile pe care le solicită şi fără a aduce atingere obligaţiei Ombudsmanului de a nu le 
divulga; întrucât accesul la informaţii sau documente clasificate, în special la documentele 
sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, ar trebui să respecte 
normele de securitate ale instituţiilor sau organelor comunitare în cauză; întrucât instituţiile şi 
organele care furnizează informaţii sau documente clasificate, astfel cum se menţionează la 
articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o 
astfel de clasificare; întrucât pentru aplicarea normelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 
primul paragraf, Ombudsmanul ar trebui să ajungă în prealabil la un acord cu instituţia sau 
organul vizat asupra condiţiilor de tratare a informaţiilor şi documentelor clasificate şi a altor 
informaţii care fac obiectul obligaţiei de secret profesional; întrucât, în cazul în care nu i se 
acordă asistenţa dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la 
aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;

—————
* Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 
2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale 
Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).”;
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3. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „ , articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului” se elimină.

4. Articolul 3 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

„(2) Instituţiile şi organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informaţiile 
pe care acesta le solicită şi îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informaţii sau 
documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, respectă normele de securitate ale instituţiei sau organului 
comunitar în cauză.

Instituţiile sau organele care furnizează informaţii sau documente clasificate, astfel cum se 
menţionează la paragraful anterior, informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de 
clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la 
un acord cu instituţia sau organul în cauză asupra condiţiilor de tratare a informaţiilor şi 
documentelor clasificate şi a altor informaţii care fac obiectul obligaţiei de păstrare a 
secretului profesional;

Instituţiile şi organele în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat
membru, clasificate secrete în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme 
administrative, numai după obţinerea acordului prealabil al statului membru respectiv.

Acestea acordă accesul la alte documente care emană de la un stat membru după informarea 
statului membru în cauză.

În ambele cazuri, în conformitate cu articolul 4, Ombudsmanul nu poate divulga conţinutul 
documentelor.

Funcţionarii şi ceilalţi agenţi ai instituţiilor şi organelor comunitare sunt obligaţi să depună 
mărturie la cererea Ombudsmanului; aceştia sunt obligaţi să respecte dispoziţiile pertinente 
din Statutul funcţionarilor, în special obligaţia de a păstra secretul profesional.”;
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5. Articolul 4 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 4

(1) Ombudsmanul şi personalul acestuia – căruia i se aplică dispoziţiile articolului 287 din 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi ale articolului 194 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice – sunt obligaţi să nu divulge informaţiile şi 
documentele care le-au fost aduse la cunoştinţă în timpul anchetelor efectuate. În special, 
Ombudsmanul şi personalul acestuia au obligaţia de a nu divulga nicio informaţie clasificată 
şi niciun document furnizat Ombudsmanului, în special documente sensibile în sensul 
articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau documente care intră în domeniul de 
aplicare al legislaţiei comunitare privind protecţia datelor cu caracter personal, şi nicio 
informaţie care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în 
cauză, fără a aduce atingere alineatului (2).

(2) În cazul în care, în cadrul unei anchete, Ombudsmanul ia cunoştinţă de fapte pe care le 
consideră că ar putea intra sub incidenţa dreptului penal, acesta informează imediat 
autorităţile naţionale competente prin intermediul reprezentanţelor permanente ale statelor 
membre pe lângă Comunităţile Europene şi, în măsura în care cazul este de competenţa lor, 
instituţia, organul sau serviciul comunitar responsabil cu combaterea fraudei; dacă este 
necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituţia sau organul comunitar cu 
autoritate asupra funcţionarului sau agentului în cauză, acestea putând pune în aplicare 
articolul 18 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor 
Europene. De asemenea, Ombudsmanul poate informa instituţia sau organul comunitar în 
cauză cu privire la faptele care pun în discuţie, din punct de vedere disciplinar, 
comportamentul unuia dintre funcţionarii sau agenţii acestora.”;6. Se introduce următorul 
articol 4a:

„Articolul 4a

Ombudsmanul şi personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, altele 
decât cele menţionate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu condiţiile şi limitele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.”
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7. Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 5

(1) În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienţei anchetelor şi la 
mai buna protejare a drepturilor şi intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, 
Ombudsmanul poate coopera cu autorităţile de acelaşi tip, existente în anumite state membre, 
cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această 
cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispoziţiile articolului 3.

(2) Fără a-şi depăşi atribuţiile stabilite la articolul 195 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene şi la articolul 107d din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice şi evitând orice suprapunere cu activităţile celorlalte instituţii sau organe, 
Ombudsmanul poate, în aceleaşi condiţii, să coopereze cu instituţiile şi organele statelor 
membre responsabile de promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale.”

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la paisprezece zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European
Preşedintele
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Decizia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la proiectul de Decizie a 
Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a 
Comitetului Economic şi Social European şi a Comitetului Regiunilor privind organizarea şi 
funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene (2008/2164(ACI)) -
raportul Hanne Dahl (Ediţie provizorie)

Parlamentul European ,

–   având în vedere scrisoarea Preşedintelui său din 1 octombrie 2008,

–   având în vedere proiectul de Decizie a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a 
Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a Comitetului Economic şi Social European şi a Comitetului 
Regiunilor privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii 
Europene (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

–   având în vedere articolul 254 alineatele (1) şi (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere Declaraţia nr. 3 privind articolul 10 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale în cadrul căreia a fost adoptat 
Tratatul de la Nisa,

–   având în vedere scrisoarea Consiliului din 26 ianuarie 2009 de informare a celorlalte instituţii şi 
organe responsabile de înfiinţarea Oficiului pentru Publicaţii cu privire la anumite modificări la 
proiectul de decizie aprobat de comitetul de conducere al Oficiului pentru Publicaţii la 9 ianuarie 
2001 şi adoptat de Consiliu la 19 ianuarie 2009(1) ,

–   având în vedere articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri 
juridice (A6-426/2008),

A.   întrucât Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene (OPOCE, denumit în 
continuare "Oficiul") a fost înfiinţat în 1969, prin Decizia 69/13/Euratom/CECO/CEE a 
Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curţii de Justiţie şi a Comitetului Economic şi 
Social(2) ;

B.   întrucât decizia menţionată a fost modificată în 1980(3) , apoi abrogată şi înlocuită cu o nouă 
decizie în 2000(4) ;

C.   întrucât Parlamentul, la articolul 45 din rezoluţia sa din 29 ianuarie 2004(5) privind descărcarea 
de gestiune pentru exerciţiul financiar 2001, a formulat următoarea observaţie: "[Parlamentul ...] 
Consideră că, în cadrul organelor interinstituţionale, identificarea clară a responsabilităţilor politice 
este deosebit de dificilă, după cum o demonstrează cazul OPOCE; în consecinţă, solicită instituţiilor 
să reexamineze dispoziţiile legale care reglementează organele interinstituţionale existente, fără ca 
prin aceasta să pună în discuţie principiul cooperării interinstituţionale, care permite realizarea unor 
economii substanţiale în bugetul european; în consecinţă, solicită instituţiilor europene să modifice 
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temeiul legal al organelor interinstituţionale, astfel încât să permită o distribuire clară a 
responsabilităţilor administrative şi politice";

D.   întrucât Comisia a prezentat proiectul de decizie de abrogare şi de înlocuire a Deciziei 
2000/459/CE, CECO, Euratom, în vigoare în prezent;

E.   întrucât obiectivul proiectului de decizie este acela de a preciza competenţele şi sarcinile 
Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene, responsabilităţile ce revin fiecărei instituţii, rolul 
comitetului director şi al directorului Oficiului,

F.   întrucât Oficiul este un organ înfiinţat în consens de instituţii, astfel că îndeplineşte criteriile 
unui acord interinstituţional;

G.   întrucât Secretarii Generali ai instituţiilor implicate au aprobat proiectul de decizie la 18 aprilie 
2008, iar Biroul Parlamentului şi-a dat aprobarea la 3 septembrie 2008;

H.   întrucât articolul 120 din Regulamentul de procedură prevede că acordurile interinstituţionale 
se semnează de către Preşedinte, după examinarea de către comisia competentă pentru afaceri 
constituţionale şi după aprobarea Parlamentului,

1.   aprobă proiectul de decizie împreună cu modificările propuse de Consiliu, astfel cum figurează 
în anexă;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului, 
Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor.

(1)Documentul 14485/1/08 REV 1 şi REV 2.
(2)JO L 13, 18.1.1969, p. 19.
(3)Decizia 80/443/CEE, Euratom, CECO din 7 februarie 1980 de modificare a Deciziei din 16 
ianuarie 1969 de înfiinţare a Oficiului pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene (JO L 
107, 25.4.1980, p. 44).
(4)Decizia 2000/459/CE, CECO; Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a 
Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor 
din 20 iulie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii Oficiale ale 
Comunităţilor Europene (OJ L 183, 22.7.2000, p. 12).
(5)Rezoluţia Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 privind măsurile adoptate de Comisie în 
urma observaţiilor care fac parte integrantă din rezoluţia care însoţeşte decizia privind acordarea 
descărcării de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului 
financiar 2001 (JO C 96 E, 21.4.2004, p. 112).
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ANEXĂ

Proiect de 

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN, 

A CONSILIULUI, A COMISIEI, 

A CURŢII DE JUSTIŢIE, A CURŢII DE CONTURI, 

A COMITETULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

ŞI A COMITETULUI REGIUNILOR

din

privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru 

Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL,

COMISIA,

CURTEA DE JUSTIŢIE,

CURTEA DE CONTURI,

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL,

COMITETUL REGIUNILOR,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)  Articolul 8 din Decizia reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 8 aprilie 1965 privind 
sediul provizoriu al anumitor instituţii şi departamente ale Comunităţilor(1) prevedea ca sediul 
Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene (denumit în continuare "oficiul") să 
fie la Luxemburg. Dispoziţia în cauză a fost pusă în aplicare ultima dată prin Decizia 2000/459/CE, 
CECO, Euratom(2) .
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(2)  Normele şi reglementările aplicabile funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Comunităţilor 
Europene se aplică, de asemenea, Oficiului. Ar trebui să fie avute în vederee modificările recente 
ale acestora.

(3)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3) , denumit în 
continuare "regulamentul financiar", prevede dispoziţii speciale privind funcţionarea Oficiului.

(4)  Domeniul editării a cunoscut o evoluţie tehnologică profundă şi acest lucru trebuie avut în 
vedere în activitatea Oficiului.

(5)  Pentru mai multă claritate, ar trebui să fie abrogată Decizia 2000/459/CE, CECO, Euratom şi să 
fie înlocuită cu prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Oficiul pentru Publicaţii

(1)  Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (denumit în continuare "Oficiul") este un oficiu 
interinstituţional care are drept obiect de activitate să asigure, în cele mai bune condiţii posibile, 
editarea publicaţiilor instituţiilor Comunităţilor Europene şi ale Uniunii Europene. 

În acest scop, Oficiul, pe de o parte, permite instituţiilor îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în ceea 
ce priveşte publicarea textelor legislative şi, pe de altă parte, contribuie la concepţia tehnică şi la 
punerea în aplicare a politicilor de informare şi comunicare în domeniile sale de competenţă.

(2)  Oficiul este condus de un director, cu respectarea orientărilor strategice stabilite de un comitet 
de conducere. Cu excepţia dispoziţiilor specifice naturii interinstituţionale a Oficiului, prevăzute 
prin prezenta decizie, acesta respectă procedurile administrative şi financiare ale Comisiei. În 
stabilirea procedurilor menţionate, Comisia ţine cont de natura specifică a Oficiului.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentei decizii:

1.   "editare", înseamnă orice acţiune necesară pentru concepţia, verificarea, atribuirea de numere 
internaţionale standardizate şi/sau de numere de catalog, producţia, catalogarea, indexarea, 
difuzarea, promovarea, vânzarea, stocarea şi arhivarea publicaţiilor, sub toate formele şi 
prezentările şi prin toate procedeele, actuale şi viitoare; 

  2. "publicaţii" înseamnă orice texte publicate pe orice suport şi în orice format care au un număr 
internaţional standardizat şi/sau un număr de catalog;

  3. "publicaţii obligatorii" înseamnă publicaţiile editate în baza tratatelor sau a altor texte 
legislative;
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  4. "publicaţii fără caracter obligatoriu" înseamnă orice publicaţii editate în cadrul prerogativelor 
fiecărei instituţii;

  
5. "gestionarea drepturilor de autor" înseamnă confirmarea deţinerii de către serviciile autoare a 

drepturilor de autor sau de reutilizare şi gestionarea de către Oficiu a acestor drepturi pentru 
publicaţiile a căror editare a fost încredinţată Oficiului; 

  6. "încasări nete din vânzări" înseamnă totalul sumelor facturate din care au fost scăzute 
reducerile comerciale acordate şi cheltuielile de gestionare, de încasare şi bancare;

  7. "instituţii" înseamnă instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile instituite prin tratate sau în 
temeiul acestora.

Articolul 3

Competenţele Oficiului

(1)  Oficiul îşi exercită competenţele în domeniile următoare:

  a) editarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare "Jurnalul Oficial") şi 
garantarea autenticităţii lui; 

  b) editarea altor publicaţii obligatorii;

  
c) editarea sau coeditarea publicaţiilor fără caracter obligatoriu încredinţate Oficiului în cadrul 

prerogativelor fiecărei instituţii, cu precădere în contextul activităţilor de comunicare ale 
instituţiilor; 

  
d) editarea sau coeditarea de publicaţii din proprie iniţiativă, inclusiv de publicaţii care au drept 

scop promovarea serviciilor proprii; în acest context, Oficiul îşi poate asigura traduceri pe 
baza unui contract de servicii;

  e) dezvoltarea, menţinerea şi actualizarea serviciilor sale de editare electronică destinate 
publicului;

  f) punerea la dispoziţia publicului a întregii legislaţii şi a altor texte oficiale;

  g) conservarea şi punerea la dispoziţia publicului, sub formă electronică, a tuturor publicaţiilor 
instituţiilor; 

  h) atribuirea de numere internaţionale standardizate şi/sau de numere de catalog publicaţiilor 
instituţiilor;

  i) gestionarea drepturilor de reproducere şi de traducere ale publicaţiilor instituţiilor;
  j) promovarea şi vânzarea publicaţiilor şi serviciilor pe care le oferă publicului.

(2)  Oficiul furnizează instituţiilor consiliere şi asistenţă privind:

  a) programarea şi planificarea programelor lor de publicare;
  b) realizarea proiectelor lor de editare, indiferent de modul de editare;
  c) punerea în pagină şi designul proiectelor lor de editare;

  d) informarea cu privire la tendinţele pieţei publicaţiilor în statele membre şi cu privire la temele 
şi titlurile care ar putea beneficia de cea mai largă audienţă;

  e) fixarea tirajelor şi stabilirea planurilor de difuzare;
  f) fixarea preţurilor publicaţiilor precum şi vânzarea lor;
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  g) promovarea, difuzarea şi evaluarea publicaţiilor lor gratuite sau contra cost.
  h) analiza, evaluarea şi crearea de pagini şi servicii internet destinate publicului;
  i) elaborarea contractelor-cadru aferente activităţilor de editare;
  j) supervizarea tehnologică a sistemelor de editare.

Articolul 4

Responsabilităţile instituţiilor

(1)  Decizia fiecărei instituţii cu privire la publicare este exclusiv de competenţa acesteia. 

(2)  Instituţiile utilizează serviciile Oficiului pentru editarea publicaţiilor lor obligatorii. 

(3)  Instituţiile îşi pot edita publicaţiile fără caracter obligatoriu fără implicarea Oficiului. În acest 
caz, instituţiile solicită Oficiului numerele internaţionale standardizate şi/sau numerele de catalog şi 
încredinţează Oficiului o versiune electronică a publicaţiei, în orice format, precum şi, dacă este 
cazul, două exemplare ale publicaţiei pe suport de hârtie.

(4)  Instituţiile se angajează să garanteze deţinerea tuturor drepturilor de reproducere, de traducere 
şi de difuzare a tuturor elementelor constitutive ale unei publicaţii.

(5)  Instituţiile se angajează să stabilească un plan de difuzare pentru publicaţiile lor, care să fie 
aprobat de Oficiu. 

(6)  Instituţiile pot încheia cu Oficiul contracte de servicii în scopul stabilirii modalităţilor de 
colaborare.

Articolul 5

Atribuţiile Oficiului

(1)  Îndeplinirea atribuţiilor Oficiului presupune, în primul rând, efectuarea următoarelor operaţiuni:

  a) regruparea documentelor în vederea editării;

  

b) pregătirea, concepţia grafică, corectarea, punerea în pagină şi verificarea textelor şi a altor 
elemente, indiferent de format sau suport, cu respectarea, pe de o parte, a indicaţiilor furnizate 
de către instituţii şi, pe de altă parte, a normelor de prezentare tipografică şi lingvistică stabilite 
în colaborare cu instituţiile;

  c) indexarea şi catalogarea publicaţiilor;

  d) analiza documentară a textelor publicate în Jurnalul Oficial şi a textelor oficiale altele decât 
cele publicate în Jurnalul Oficial;

  e) consolidarea textelor legislative;
  f) gestionarea, dezvoltarea, actualizarea şi difuzarea dicţionarului multilingv Eurovoc;
  g) tipărirea prin intermediul furnizorilor săi;
  h) monitorizarea executării lucrărilor;
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  i) controlul de calitate;
  j) recepţia calitativă şi cantitativă;

  k) difuzarea fizică şi electronică a Jurnalului Oficial, a textelor oficiale, altele decât cele publicate 
în Jurnalul Oficial, precum şi a altor publicaţii fără caracter obligatoriu;

  l) depozitarea;
  m) arhivarea fizică şi electronică;
  n) reeditarea publicaţiilor epuizate şi tipărirea la cerere;
  o) alcătuirea unui catalog consolidat al publicaţiilor instituţiilor;
  p) vânzarea care include emiterea facturilor, încasarea şi plata veniturilor, gestionarea creanţelor;
  q) promovarea;

  r) crearea, cumpărarea, gestionarea, actualizarea, monitorizarea şi controlul listelor cu adresele 
instituţiilor şi crearea de liste de adrese ale instituţiilor vizate. 

(2)  În cadrul competenţelor proprii, sau pe baza delegării de atribuţii de ordonator acordate de 
instituţii, Oficiul efectuează:

  a) adjudecarea contractelor publice, inclusiv asumarea angajamentelor juridice,
  b) monitorizarea financiară a contractelor cu furnizorii;

  c) validarea cheltuielilor, presupunând în special recepţia calitativă şi cantitativă şi constatată 
prin semnarea unei "autorizaţii de plată";

  d) ordonanţarea cheltuielilor;
  e) operaţiunile privind veniturile.

Articolul 6

Comitetul de conducere

(1)  Se înfiinţează un comitet de conducere în cadrul căruia sunt reprezentate instituţiile semnatare. 
Comitetul de conducere este alcătuit din grefierul Curţii de Justiţie, Secretarul General adjunct al 
Consiliului, precum şi din secretarii generali ai celorlalte instituţii sau din reprezentanţi ai acestora. 
Banca Centrală Europeană participă la lucrările comitetului de conducere având calitatea de 
observator.

(2)  Comitetul de conducere numeşte un preşedinte, pe care îl alege din rândul membrilor săi, pe o 
perioadă de doi ani.

(3)  Comitetul de conducere se întruneşte la iniţiativa preşedintelui său sau la cererea unei instituţii, 
de cel puţin patru ori pe an.

(4)  Comitetul de conducere îşi aprobă regulamentul său de procedură care este publicat în Jurnalul 
Oficial.

(5)  Deciziile comitetului de conducere sunt adoptate cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în 
care se prevede altfel.
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(6)  Fiecare instituţie semnatară a prezentei decizii dispune de un vot în cadrul comitetului de 
conducere.

Articolul 7

Atribuţiile şi responsabilităţile 

comitetului de conducere

(1)  Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6, comitetul de conducere adoptă în unanimitate, în 
interesul comun al instituţiilor şi în cadrul competenţelor Oficiului, următoarele decizii:

  a) la propunerea directorului, adoptă obiectivele strategice şi regulile de funcţionare ale 
Oficiului;

  
b) stabileşte orientările politicilor generale ale Oficiului, în special în ceea ce priveşte vânzarea, 

difuzarea şi editarea şi se asigură că Oficiul contribuie la stabilirea şi punerea în aplicare a 
politicilor de informare şi comunicare în domeniile sale de competenţă;

  

c) pe baza unui proiect pregătit de către directorul Oficiului, adoptă un raport anual privind 
gestionarea adresat instituţiilor şi care prezintă modul de punere în aplicare a strategiei, 
precum şi prestaţiile furnizate de oficiu. Până la data de 1 mai a fiecărui an, transmite 
instituţiilor raportul privind exerciţiul precedent; 

  d) aprobă bugetul estimativ de venituri şi cheltuieli al Oficiului în cadrul procedurii bugetare 
privind bugetul de funcţionare al Oficiului; 

  e) aprobă criteriile pe baza cărora Oficiul îşi conduce contabilitatea analitică pe care directorul 
oficiului le adoptă;

  f) adresează instituţiilor orice sugestie care ar putea facilita buna funcţionare a Oficiului;

(2)  Comitetul de conducere ţine cont de orientările stabilite de organismele interinstituţionale în 
domeniile comunicării şi informării, instituite în acest scop. Preşedintele comitetului de conducere 
are întâlniri anuale cu aceste organisme. 

(3)  Persoana de contact cu autoritatea de descărcare de gestiune pentru deciziile strategice în 
domeniile de competenţă ale Oficiului este preşedintele comitetului de conducere, în calitatea sa de 
reprezentant pentru cooperarea interinstituţională.

(4)  Preşedintele comitetului de conducere şi directorul Oficiului stabilesc de comun acord regulile 
de comunicare şi de informare reciprocă care formalizează relaţiile dintre ei. Acest acord se 
transmite membrilor comitetului de conducere, spre informare.

Articolul 8

Directorul Oficiului

Directorul Oficiului este responsabil pentru buna funcţionare a Oficiului şi îşi desfăşoară activitatea 
sub autoritatea comitetului de conducere şi în limita competenţelor sale. În ceea ce priveşte 
aplicarea procedurilor administrative şi financiare, acesta acţionează sub autoritatea Comisiei.
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Articolul 9

Atribuţiile şi responsabilităţile 

directorului Oficiului

(1)  Directorul Oficiului asigură secretariatul comitetului de conducere şi, prin intermediul unui 
raport trimestrial, raportează acestuia cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale. 

(2)  Directorul Oficiului îi prezintă comitetului de conducere orice propunere pentru buna 
funcţionare a Oficiului.

(3)  Directorul Oficiului stabileşte natura şi tariful prestaţiilor pe care Oficiul le poate efectua, cu 
titlu oneros, pentru instituţii, după consultarea comitetului de conducere, în vederea avizării.

(4)  Directorul Oficiului adoptă, după aprobarea comitetului de conducere, criteriile după care este 
condusă de către Oficiu contabilitatea analitică. Acesta defineşte modalităţile de cooperare contabilă 
între Oficiu şi instituţii, de comun acord cu contabilul Comisiei. 

(5)  Directorul Oficiului stabileşte bugetul estimativ de venituri şi cheltuieli al Oficiului în cadrul 
procedurii bugetare privind bugetul de funcţionare al Oficiului. Aceste propuneri, după aprobarea 
comitetului de conducere, sunt transmise Comisiei. 

(6)  Directorul Oficiului decide dacă şi conform căror modalităţi, pot fi editate publicaţiile provenite 
de la terţi. 

(7)  Directorul Oficiului participă la activităţile interinstituţionale de informare şi comunicare, în 
domeniile de competenţă ale Oficiului.

(8)  În ceea ce priveşte editarea legislaţiei şi a documentelor oficiale referitoare la procedura 
legislativă, inclusiv a Jurnalului Oficial, directorul Oficiului:

  a) se asigură că autorităţile competente din cadrul fiecărei instituţii adoptă deciziile de bază care 
se aplică în comun;

  b) formulează propuneri de ameliorare a structurii şi a prezentării Jurnalului Oficial şi a textelor 
legislative oficiale;

  c) formulează propuneri pentru instituţii în ceea ce priveşte armonizarea prezentării textelor ce 
urmează a fi publicate;

  
d) analizează dificultăţile apărute în cadrul operaţiunilor curente şi formulează instrucţiunile 

necesare pentru Oficiu, precum şi recomandările pentru instituţii, în vederea depăşirii acestor 
dificultăţi;

(9)  Directorul Oficiului stabileşte, conform regulamentului financiar, un raport anual de activitate 
cu privire la gestionarea fondurilor alocate de către Comisie şi de către alte instituţii în temeiul 
regulamentului financiar. Acest raport este transmis Comisiei şi instituţiilor implicate şi, spre 
informare, comitetului de conducere.
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(10)  În cadrul alocării de credite de către Comisie şi a execuţiei bugetare, modalităţile de informare 
şi de consultare între reprezentantul Comisiei responsabil pentru relaţia cu Oficiul şi directorul 
Oficiului sunt stabilite de comun acord.

(11)  Directorul Oficiului răspunde pentru punerea în aplicare a obiectivelor strategice adoptate de 
către comitetul de conducere şi pentru buna administrare a oficiului, pentru activităţile acestuia, 
precum şi pentru gestionarea bugetului acestuia.

(12)  În cazul în care directorul Oficiului este absent sau indisponibil, se aplică regulile de suplinire 
în funcţie de grad şi vechime, cu excepţia cazului în care comitetul de conducere, la propunerea 
preşedintelui său, sau a directorului Oficiului, decide altfel. 

(13)  Directorul Oficiului informează instituţiile, printr-un raport trimestrial, cu privire la 
planificarea şi utilizarea resurselor, precum şi cu privire la progresul lucrărilor.

Articolul 10

Personalul

(1)  Numirile în funcţiile de director general şi de director se fac de către Comisie după obţinerea 
avizului favorabil unanim al comitetului de conducere. Pentru directorul general şi pentru directori 
se aplică regulile Comisiei privind mobilitatea şi evaluarea personalului cu încadrare superioară 
(gradele AD 16/AD 15/AD 14). Imediat ce, pentru un ocupant al unui asemenea post, se apropie 
termenul de mobilitate prevăzut în mod normal în regulile aferente, Comisia informează comitetul 
de conducere, care poate emite un aviz unanim cu privire la caz.

(2)  Comitetul de conducere se implică activ în procedurile care se efectuează, dacă este cazul, 
înainte de numirea funcţionarilor şi agenţilor Oficiului în posturile de director general (gradele AD 
16/AD 15) şi de director (gradele AD 15/AD 14), fiind vorba, în primul rând, de elaborarea 
anunţului de post vacant, analizarea candidaturilor şi numirea membrilor juriului concursului pentru 
aceste posturi.

(3)  Competenţele autorităţii împuternicite să facă numiri şi ale autorităţii abilitate să încheie 
contractele sunt exercitate de către Comisie pentru funcţionarii şi agenţii afectaţi Oficiului. Comisia 
poate delega anumite competenţe ale sale în interiorul său sau directorului Oficiului. O asemenea 
delegare se efectuează în aceleaşi condiţii care se aplică în cazul directorilor generali ai Comisiei.

(4)  Sub rezerva alineatului (2), dispoziţiile şi procedurile adoptate de către Comisie pentru punerea 
în aplicare a statutului şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi se aplică funcţionarilor şi agenţilor 
afectaţi Oficiului în aceleaşi condiţii în care se aplică pentru funcţionarii şi agenţii Comisiei care îşi 
desfăşoară activitatea la Luxembourg.

(5)  Orice post vacant din cadrul Oficiului care urmează a fi publicat este adus la cunoştinţa 
funcţionarilor din toate instituţiile, imediat ce autoritatea împuternicită să facă numiri sau 
autoritatea abilitată să încheie contractele de angajare decide demararea procedurii în vederea 
ocupării postului respectiv. 
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(6)  Directorul Oficiului informează trimestrial comitetul de conducere cu privire la gestionarea 
personalului.

Articolul 11

Aspecte financiare

(1)  Creditele alocate Oficiului, al căror cuantum total este specificat într-o linie bugetară separată în 
secţiunea din buget referitoare la Comisie, se prezintă detaliat într-o anexă la secţiunea respectivă. 
Această anexă se prezintă sub forma unui raport de venituri şi cheltuieli, defalcate similar 
secţiunilor bugetare.

(2)  Organigrama Oficiului este anexată organigramei Comisiei. 

(3)  Fiecare instituţie este ordonator pentru creditele aferente liniei bugetare "cheltuieli de 
publicare" din cadrul bugetului său. 

(4)  Fiecare instituţie poate delega competenţe de ordonator de credite directorului Oficiului, în 
vederea gestionării creditelor înscrise în secţiunea sa şi stabileşte limitele şi condiţiile acestor 
delegări de competenţe, în conformitate cu regulamentul financiar. Directorul Oficiului informează 
trimestrial Comitetul de conducere cu privire la aceste delegări.

(5)  Gestiunea bugetară şi financiară a oficiului se efectuează cu respectarea regulamentului 
financiar şi a normelor sale de aplicare şi a cadrului financiar în vigoare al Comisiei, inclusiv pentru 
creditele alocate de instituţii, altele decât Comisia. 

(6)  Contabilitatea Oficiului este întocmită în conformitate cu normele şi metodele contabile 
aprobate de contabilul Comisiei. Oficiul conduce o evidenţă contabilă separată pentru vânzarea 
Jurnalului Oficial şi a publicaţiilor. Veniturile nete provenite din vânzări sunt reportate în conturile 
instituţiilor. 

Articolul 12

Controlul

(1)  Funcţia de auditor intern este exercitată pentru Oficiu de către auditorul intern al Comisiei, în 
conformitate cu regulamentul financiar. Oficiul instituie o capacitate de audit intern, conform 
modalităţilor analoage celor prevăzute pentru direcţiile generale şi serviciile Comisiei. Instituţiile 
pot solicita directorului Oficiului să includă audituri specifice în programul de lucru al capacităţii de 
audit intern a Oficiului.

(2)  Oficiul răspunde la orice întrebare din domeniul său de competenţă formulată în cadrul misiunii 
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). În scopul asigurării protecţiei intereselor Uniunii 
Europene, a fost stabilit un acord între preşedintele comitetului de conducere şi directorul OLAF 
privind modalităţile de informare reciprocă.

Articolul 13



DV\779820RO.doc 177/377 PE423.766

RO

Reclamaţii şi cereri 

(1)  Oficiul este responsabil pentru formularea răspunsurilor solicitate de Ombudsmanul European 
şi de către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, în limitele competenţelor care îi revin.

(2)  Orice acţiune în justiţie în domeniile de competenţă ale Oficiului este intentată împotriva 
Comisiei.

Articolul 14

Accesul publicului la documente

(1)  Directorul Oficiului ia deciziile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei(4) . În caz de refuz, deciziile privind 
cererile de confirmare sunt luate de către Secretarul General al Comisiei.

(2)  Oficiul dispune de un registru al documentelor, conform dispoziţiilor articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Articolul 15

Abrogare

Decizia 2000/459/CE, CECO, Euratom se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene .

Adoptată la Bruxelles şi Luxemburg, 

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

Pentru Consiliu

Preşedintele

Pentru Comisie

Preşedintele
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Pentru Curtea de Justiţie

Preşedintele

Pentru Curtea de Conturi

Preşedintele

Pentru Comitetul Economic şi Social European

Preşedintele

Pentru Comitetul Regiunilor

Preşedintele

(1)JO 152, 13.7.1967, p. 18.
(2)JO L 183, 22.7.2000, p. 12.
(3)JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2005 referitoare la proiectul de acord 
interinstituţional al Comisiei privind cadrul de funcţionare al agenţiilor europene de 
reglementare (B6-0634/2005)

Le Parlement européen,

– vu le projet de la Commission (COM(2005)0059),

– vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission "L'encadrement des 
agences européennes de régulation"1,

– vu la déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, adoptée 
par la Conférence intergouvernementale de Nice et rappelant le devoir de coopération loyale qui 
régit les relations entre les institutions communautaires, 

– vu l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 
du 11 octobre 2005, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 relatif à la création de l'agence européenne pour 
l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement en 
ce qui concerne le mandat du directeur exécutif, 

– vu la question pour réponse orale posée conjointement par la commission des affaires 
constitutionnelles et la commission des budgets au Conseil et la réponse apportée par ce dernier 
lors de la séance du 15 novembre 2005,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. eu égard au fait que les considérations énoncées dans sa résolution du 13 janvier 2004 restent en 
substance d'actualité; considérant notamment qu'une rationalisation et une simplification de la 
structure des agences actuelles et futures sont incontournables dans l'intérêt de la clarté, de la 
transparence et de la sécurité juridique mais aussi dans la perspective d'une Union à vingt-cinq 
États membres et plus, et que la création de nouvelles agences doit être évaluée sur la base des 
critères les plus rigoureux, notamment quant à l'utilité et au bien-fondé de leurs activités,

B. considérant que la Commission a, en présentant son projet d'accord interinstitutionnel, répondu 
à l'invitation du Parlement de conclure, avant d'adopter un règlement-cadre, un accord 
interinstitutionnel fixant clairement les orientations communes applicables en la matière,

C. considérant que la déclaration précitée, relative à l'article 10 du traité, dispose que lorsqu'il 
s'avère nécessaire, dans le cadre de leur devoir de coopération loyale, de faciliter l'application 
des dispositions du traité, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure 
des accords interinstitutionnels,

1. se félicite du projet présenté par la Commission;

2. regrette que le Conseil ne soit pas disposé à engager des négociations en vue de conclure un 

                                               
1 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
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accord sur la base du projet de la Commission;

3. demande instamment à la Commission de poursuivre ses efforts en vue de faire évoluer la 
position du Conseil; 

4. fait observer que lors de l'examen de propositions futures de création d'agences, il convient 
notamment de s'appuyer sur les principes suivants:

a) la création d'une agence relève de la procédure législative habituelle et donc, en règle 
générale, de la procédure de codécision; le recours à la procédure visée à l'article 308 du 
traité reste limité aux cas exceptionnels où les dispositions du traité régissant la matière 
concernée ne constituent pas une base juridique suffisante;

b) toute proposition visant à créer une agence s'accompagne d'une analyse coûts-avantages et 
d'une évaluation d'impact complète démontrant par ailleurs que la formule de l'agence est 
en soi plus rentable que l'exercice des missions correspondantes par les services de la 
Commission; 

c) l'autonomie matérielle qu'il convient d'accorder à l'agence dans le cadre de son champ de 
compétence n'affranchit pas la Commission de sa responsabilité politique dans ce domaine;

d)  les modalités d'exercice du rôle dévolu à la Commission dans la sélection et la nomination 
de l'organe exécutif, et donc généralement du directeur, doivent respecter cette exigence de 
responsabilité politique et d'imputabilité;

e) le Parlement exerce un "contrôle ex ante" sous forme d'audition du ou des candidats au 
poste de directeur, un "contrôle ex post" sous forme de décharge sur l'exécution du budget 
et un contrôle continu à travers le suivi des activités de l'agence par ses commissions 
spécialisées; le conseil d'administration statue seul sur la reconduction du mandat du 
directeur, sur la base d'une évaluation du premier mandat de l'intéressé; 

f) le Conseil est représenté à l'organe de surveillance, le conseil d'administration, par des 
experts spécialisés, que le Parlement  peut, s'il le juge opportun, inviter à une audition 
avant leur nomination; le nombre de ces représentants est raisonnablement proportionnel 
aux missions et à la taille de l'agence, l'objectif à long terme étant de réduire, pour des 
raisons d'efficacité, le conseil d'administration; aussi longtemps que le nombre de 
représentants au conseil d'administration correspond au nombre d'États membres, le 
Parlement désigne, pour sa part, deux membres du conseil d'administration;

g) il est possible de former auprès de la Commission un recours administratif contre les actes 
de l'agence produisant des effets juridiques envers les tiers, la Commission ayant la faculté 
d'y remédier; la décision de la Commission peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour 
de justice;

5. note avec préoccupation l'augmentation constante du nombre d'agences décentralisées (vingt-
trois à l'heure actuelle contre cinq en 1995), dès lors que cette évolution est susceptible de 
fragmenter le rôle exécutif de la Commission et de le morceler en une pléthore d'organes qui 
travaillent essentiellement selon le mode intergouvernemental, et ne souhaite pas, dans ces 
conditions, du moins durant la phase de réflexion intervenue dans le processus de ratification du 
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, de nouveaux projets de création;
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6. se félicite, eu égard à l'augmentation de la charge financière que les agences décentralisées 
représentent pour le budget communautaire, que le projet fasse obligation à la Commission de 
justifier toute proposition de création d'une agence sur la base d'une analyse d'impact qui 
comprend non seulement l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais 
aussi une évaluation ex ante aussi complète que possible des coûts probables induits par le 
contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines et les autres dépenses 
administratives;

7. constate que les agences sont certes subventionnées par le budget communautaire mais que ce 
sont néanmoins les représentants que les États membres délèguent dans les conseils 
d'administration qui prennent les décisions politiques afférentes à la mise en œuvre de la 
législation communautaire;

8. regrette que la Commission ne soit apparemment pas disposée à fournir un relevé précis de 
l'incidence financière de l'existence et du développement des agences actuelles au titre de la 
période visée par les prochaines perspectives financières;

9. demande instamment d'inscrire dans l'accord interinstitutionnel le principe d'un taux maximal 
d'augmentation des dépenses administratives des agences, comparable à celui exigé pour la 
Commission;

10. exige, contrairement au texte proposé, que l'accord interinstitutionnel s'applique 
progressivement aux agences déjà existantes;

11. prie instamment la Conférence des présidents des commissions de dresser, dans le cadre du 
suivi des activités des agences, un bilan de la coopération entre les commissions permanentes 
compétentes en la matière, à savoir la commission des budgets et la commission du contrôle 
budgétaire, et d'actualiser les "lignes directrices" adoptées en juillet 1998;

12. invite la commission des affaires constitutionnelles à suivre l'évolution future du projet de la 
Commission et à le saisir de nouveau si nécessaire;

13. invite les présidents et  rapporteurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la 
commission des budgets à engager, au niveau politique, des contacts informels avec les 
représentants du Conseil et de la Commission afin d'explorer les évolutions au sein du Conseil 
concernant des mesures horizontales ayant trait à la future organisation des agences de 
régulation;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux 
gouvernements des États membres.
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Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la o strategie pentru 
rezolvarea viitoare a aspectelor instituţionale ale agenţiilor de reglementare (2008/2103(INI)) -
raportul Georgios Papastamkos (Ediţie provizorie)

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2008 intitulată "Agenţiile europene - calea 
de urmat" (COM(2008)0135),

–   având în vedere rezoluţia sa din 13 ianuarie 2004 privind Comunicarea Comisiei: "Cadrul de 
funcţionare a agenţiilor europene de reglementare"(1) ,

–   având în vedere proiectul de acord interinstituţional din 25 februarie 2005 privind cadrul de 
funcţionare a agenţiilor europene de reglementare (COM(2005)0059),

–   având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral urmată de dezbateri adresată în comun 
Consiliului de Comisia pentru afaceri constituţionale şi de Comisia pentru bugete şi răspunsul dat 
de Consiliu în plen la 15 noiembrie 2005 (O-0093/05),

–   având în vedere rezoluţia sa din 1 decembrie 2005 privind proiectul Comisiei referitor la 
încheierea unui acord interinstituţional privind cadrul de funcţionare a agenţiilor europene de 
reglementare(2) ,

–   având în vedere decizia Conferinţei preşedinţilor din 17 aprilie 2008,

–   având în vedere scrisoarea din 7 mai 2008, adresată de Preşedintele Comisiei Preşedintelui 
Parlamentului European şi Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului în vederea creării unui grup de 
lucru interinstituţional la nivel politic,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
bugete, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, şi al 
Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0354/2008),

A.   întrucât eforturile depuse de Parlament şi Comisie în vederea creării unui cadru de funcţionare, 
obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru agenţiile europene de reglementare nu au dat niciun 
rezultat;

B.   întrucât nu s-a înregistrat niciun progres substanţial asupra proiectului de acord 
interinstituţional din 2005 din cauza refuzului instituţional şi politic al Consiliului, şi întrucât 
Comisia a decis să îşi retragă propunerea de încheiere a unui acord interinstituţional şi să o 
înlocuiască cu invitaţia de a participa la un dialog interinstituţional, care să aibă ca rezultat o 
abordare comună;
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C.   întrucât, chiar dacă la prima vedere agenţiile de reglementare pot fi asimilate unor 
"microinstituţii", acestea au totuşi un impact major la nivelul guvernării europene;

D.   considerând este necesară în continuare definirea cel puţin a caracteristicilor structurale de bază 
ale agenţiilor de reglementare, în măsura în care acest lucru a devenit un parametru para-
instituţional al Uniunii Europene;

E.   întrucât Comisia propune crearea unui grup de lucru interinstituţional însărcinat cu definirea 
unui cadru comun de funcţionare a agenţiilor de reglementare, precum şi cu definirea competenţelor 
respective ale fiecărei instituţii a Uniunii Europene în raport cu aceste agenţii;

F.   întrucât Comisia trebuie să realizeze o evaluare orizontală a agenţiilor de reglementare până în 
2009-2010 şi să prezinte, în cel mai scurt timp, Parlamentului şi Consiliului un raport privind 
concluziile acestei evaluări;

G.   întrucât trebuie salutată decizia Comisiei de a nu propune crearea unor noi agenţii atâta timp cât 
grupul de lucru interinstituţional nu şi-a încheiat lucrările;

H.   întrucât Comisia ar trebui să nu se îndepărteze de la principiile directoare ale proiectului de 
acord interinstituţional din 2005 privind modificările care trebuie aduse actelor fundamentale în 
temeiul cărora funcţionează agenţiile de reglementare existente, astfel încât acestea să fie 
compatibile cu noua abordare;

I.   întrucât există deja un cadru comun de reglementare(3) pentru agenţiile executive, cărora le-a 
fost încredinţată o misiune de gestionare a programelor comunitare pentru o perioadă limitată în 
timp,

Observaţii generale

1.   consideră că propunerea Comisiei este o iniţiativă lăudabilă şi se declară dispus să participe, 
prin intermediul reprezentanţilor săi, la lucrările grupului de lucru interinstituţional, însă consideră 
că "abordarea comună" este sub aşteptările sale în ceea ce priveşte încheierea acordului 
interinstituţional; constată că aceasta nu exclude dezvoltarea altor forme de înţelegere ca rezultat al
activităţii grupului de lucru;

2.   invită Consiliul să contribuie de asemenea, în calitatea sa de ramură a autorităţii bugetare, în 
mod constructiv la lucrările acestui grup de lucru;

3.   solicită Consiliului şi Comisiei să stabilească, în cel mai scurt timp şi de comun acord cu 
Parlamentul, programul de lucru al grupului interinstituţional, pentru ca lucrările acestuia din urmă 
să poată începe în toamna anului 2008;

4.   consideră că programul de lucru al grupului interinstituţional ar trebui să cuprindă, printre altele, 
următoarele puncte:

  – specificarea domeniilor asupra cărora va trebui să se axeze evaluarea orizontală pe care 
Comisia trebuie să o realizeze până la sfârşitul anului 2009;

  – stabilirea unor criterii obiective prin care să se evalueze necesitatea creării agenţiilor, ţinând 
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seama de posibilele soluţii alternative;

  
– evaluarea cu regularitate şi într-un mod coordonat şi coerent a activităţii agenţiilor şi a 

rezultatelor acestora, inclusiv evaluarea externă, în special prin intermediul unor analize cost-
beneficiu;

  – evaluarea privind rentabilitatea recurgerii la o agenţie comparativ cu îndeplinirea sarcinilor 
relevante de către serviciile Comisiei;

  – evaluarea posibilelor beneficii pierdute din cauza exercitării anumitor activităţi de către 
agenţiile de reglementare, în locul serviciilor Comisiei;

  – adoptarea unor măsuri care să vizeze sporirea transparenţei agenţiilor, în special prin 
intermediul unei apropieri între caracteristicile lor structurale de bază;

  

– stabilirea limitelor privind autonomia agenţiilor şi controlul exercitat asupra acestora şi, în 
special, a naturii şi întinderii răspunderii Comisiei în ceea ce priveşte activităţile lor respective, 
ţinând, bineînţeles, seama de faptul că măsura în care Comisia răspunde nu poate depăşi pe cea 
în care aceasta poate influenţa în mod concret activităţile agenţiilor ca atare;

  – desemnarea unor reprezentanţi din partea Consiliului şi a Comisiei în cadrul organelor de 
control ale agenţiilor şi audierea candidaţilor de către comisia competentă a Parlamentului;

  – desemnarea organelor executive ale agenţiilor şi, în special, a directorilor lor respectivi, 
precum şi definirea rolului Parlamentului în acest sens;

  
– nevoia unei abordări tip în rândul agenţiilor cu privire la prezentarea activităţilor desfăşurate în 

timpul exerciţiului financiar respectiv şi la prezentarea conturilor acestora şi a rapoartelor 
privind gestiunea bugetară şi financiară;

  – o cerinţă standard pentru directorii tuturor agenţiilor de a întocmi şi semna o declaraţie de 
asigurare, inclusiv eventuale rezerve, acolo unde este cazul;

  

– un model armonizat aplicat tuturor agenţiilor şi organismelor descentralizate în care să se facă 
clar distincţia între:
  – un raport anual destinat publicului larg privind operaţiunile, activitatea şi realizările 
organismului;
  – situaţiile financiare şi un raport privind execuţia bugetului;
  – un raport de activitate similar rapoartelor de activitate ale directorilor generali din cadrul 
Comisiei;
  – o declaraţie de asigurare semnată de directorul organismului, însoţită de eventuale 
rezerve sau observaţii pe care directorul consideră oportun să le aducă la cunoştinţa autorităţii 
abilitate să acorde descărcarea de gestiune;
  – definirea principiilor pentru a stabili dacă şi în ce măsură taxele şi plăţile ar trebui să fie 
o sursă de finanţare pentru agenţii;
  – nevoia de a revizui în mod constant agenţiile existente şi stabilirea criteriilor pe baza 
cărora să se determine dacă o agenţie de reglementare şi-a atins scopul şi poate fi desfiinţată.

5.   regretă absenţa unei strategii generale pentru crearea agenţiilor UE; ia act de faptul că noi 
agenţii sunt create de la caz la caz, ceea ce conduce la apariţia unui mozaic opac de agenţii de 
reglementare, agenţii executive şi alte organisme comunitare, fiecare în parte reprezentând o creaţie 
sui generis ;

6.   ia act de poziţia Comisiei conform căreia crearea agenţiilor de reglementare, care deseori este 
realizată cu concursul Parlamentului, reprezintă expresia cooperării dintre statele membre, şi 
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funcţionarea acestora depinde de interoperabilitate şi exercitarea competenţelor, acestea neputând fi 
încredinţate exclusiv instituţiilor UE fără a suscita obiecţii din punctul de vedere al caracterului 
centralizat;

7.   invită Consiliul şi Comisia să conlucreze cu Parlamentul pentru a stabili un cadru clar, comun şi 
coerent cu privire la poziţia pe care o vor avea agenţiile în cadrul guvernării UE;

8.   este de părere că trebuie garantată transparenţa agenţiilor de reglementare, în special în ceea ce 
priveşte funcţionarea acestora, publicarea şi accesul la informaţii, precum şi programarea acţiunilor 
şi răspunderea pentru acestea;

9.   consideră că prioritatea cadrului comun convenit pentru a se ajunge la o înţelegere 
interinstituţională trebuie să vizeze raţionalizarea funcţionării sale şi optimizarea valorii adăugate a 
agenţiilor de reglementare prin crearea unei mai mari transparenţe, a unui control democratic vizibil 
şi a unei eficienţe sporite;

10.   consideră că este indispensabilă stabilirea unor norme şi principii minime comune referitoare 
la structura, modul de funcţionare şi controlul tuturor agenţiilor de reglementare, indiferent de 
natura lor;

11.   consideră că trebuie să se asigure participarea la activitatea agenţiilor de reglementare prin 
structurarea în mod formal a procesului de consultare şi dialog cu părţile interesate;

12.   consideră că diversitatea culturală şi funcţională a agenţiilor ridică mari probleme în ceea ce 
priveşte parametrii de reglementare, buna guvernare şi raporturile instituţionale în materie de 
centralizare-descentralizare;

13.   susţine faptul că principiile bunei administrări trebuie să fie garantate de o abordare comună 
privind procesele de selecţie a personalului, întocmirea bugetului şi administrarea resurselor, 
precum şi gestionarea eficientă şi evaluarea performanţelor;

14.   va examina dacă iniţiativa Comisiei de a amâna propunerea de înfiinţare a unor noi agenţii de 
reglementare include şi cele două propuneri în prezent în suspendare în domeniile energiei şi al 
telecomunicaţiilor;

15.   subliniază necesitatea instaurării unui control parlamentar asupra constituirii şi modului de 
funcţionare a agenţiilor de reglementare, care va trebui să se bazeze în special pe:

  – prezentarea unui raport anual Parlamentului de către agenţii; 

  – posibilitatea de a-l invita pe directorul fiecărei agenţii, pe parcursul procesului de numire, să se 
prezinte în faţa comisiei parlamentare competente;

  – acordarea de către Parlament a descărcării privind execuţia bugetelor agenţiilor care 
beneficiază de finanţare comunitară;

16.   invită Comisia să prezinte în timp util concluziile evaluării orizontale a agenţiilor de 
reglementare, înainte de sfârşitul perioadei 2009-2010, astfel încât concluziile sale să poată fi luate 
în considerare de către grupul de lucru interinstituţional;
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17.   solicită Comisiei să elaboreze criterii care să permită compararea rezultatelor şi să stabilească 
reguli clare pentru încheierea mandatului agenţiilor în cazul obţinerii unor rezultate slabe;

18.   solicită Preşedintelui şi Conferinţei preşedinţilor să acorde prioritate constituirii grupului de 
lucru propus de Comisie şi consideră oportun ca Parlamentul să fie reprezentat în cadrul acestui 
grup de preşedinţii sau raportorii Comisiei pentru afaceri constituţionale, ai Comisiei pentru bugete 
şi ai altor două comisii cu experienţă practică în cea ce priveşte controlul activităţii agenţiilor de 
reglementare;

19.   reiterează faptul că, în cadrul proiectului de acord interinstituţional din 2005, atât Parlamentul, 
cât şi Comisia au solicitat includerea în actul de bază a unei decizii privind sediul unei agenţii;

Consideraţii bugetare

20.   doreşte să reitereze importanţa asigurării sistematice la nivel interinstituţional a aplicării 
procedurii prevăzute la punctul 47 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina 
bugetară şi buna gestiune financiară(4) (AII din 17 mai 2006) şi subliniază necesitatea de a asigura 
monitorizarea adecvată a Declaraţiei comune din 13 iulie 2007 a Parlamentului, Consiliului şi 
Comisiei cu privire la agenţiile descentralizate; 

21.   este convins că elaborarea unei proceduri detaliate de aplicare a respectivei prevederi 
constituie o necesitate absolută; consideră că o astfel de procedură ar putea oferi oportunitatea de a 
include unele dintre aspectele importante cuprinse în proiectul de acord interinstituţional din 2005 
care a fost blocat , poate împreună cu anumite adaptări aduse regulamentului financiar cadru pentru 
agenţii(5) ; 

22.   concluzionează că, dacă în urma efectuării acestor exerciţii de evaluare rezultă faptul că 
rentabilitatea şi eficienţa administrării descentralizate nu este garantată, Uniunea Europeană nu ar 
trebui să ezite să inverseze tendinţa actuală de externalizare a sarcinilor Comisiei şi ar trebui să 
stabilească norme clare privind încheierea mandatului agenţiilor descentralizate; 

23.   sprijină intenţia Comisiei de a nu mai propune înfiinţarea vreunei alte noi agenţii 
descentralizate până la terminarea procesului de evaluare, mai ales în contextul în care marjele 
disponibile în cadrul actualului cadru financiar multianual ar face foarte dificilă, pentru moment, 
finanţarea oricărui nou organism comunitar, fără a recurge la o realocare de proporţii;

24.   are în vedere, din punct de vedere bugetar, următoarele aspecte esenţiale ca priorităţi în 
activitatea grupului de lucru interinstituţional privind viitorul agenţiilor UE:

Stabilirea unei definiţii pentru noţiunea de "agenţie"

25.   reaminteşte, în acest sens, definiţia noţiunii de "agenţie" stabilită în cadrul discuţiei tripartite 
din 7 martie 2007, când s-a căzut de acord ca, în scopul aplicării punctului 47 din AII din 17 mai 
2006, definiţia noţiunii de "agenţie" să se determine în funcţie de criteriul dacă înfiinţarea sa a avut 
loc în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 
iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene 
(Regulamentul financiar);
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26.   doreşte să sublinieze importanţa pe care o acordă unei terminologii generale clare şi coerente 
în privinţa agenţiilor, terminologie ce ar trebui stabilită pentru uzul general; reaminteşte că 
"agenţiile de reglementare" reprezintă numai o subcategorie a agenţiilor descentralizate;

Agenţii noi - legătura dintre procedurile legislative şi prerogativele bugetare

27.   consideră drept importantă dezbaterea problemelor privind calendarul, precum şi a aspectelor 
legale şi procedurale ce ar putea decurge în cazul în care nu s-ar ajunge în timp util la un acord 
privind finanţarea unei noi agenţii, în temeiul punctului 47 din AII din 17 mai 2006, în paralel cu 
deciziile luate de legislator; consideră la fel de importantă discutarea unor măsuri procedurale de 
salvgardare pentru a asigura implicarea deplină a autorităţii bugetare în toate aspectele ce au impact 
asupra bugetului, cum ar fi extinderea listei de sarcini a agenţiilor;

28.   reaminteşte că Parlamentul a solicitat încă din 2005 în rezoluţia sa menţionată anterior 
efectuarea de evaluări obligatorii cost-beneficiu înainte de a propune înfiinţarea unei noi agenţi, 
evaluări ce ar trebui să se concentreze mai ales asupra chestiunii dacă "opţiunea înfiinţării unei 
agenţii (inclusiv costurile probabile de control şi coordonare) este mai rentabilă decât îndeplinirea 
sarcinilor relevante de către serviciile Comisiei", precum şi asupra altor aspecte, cum ar fi mandatul 
şi metodele de lucru ale agenţiei sau gradul său de independenţă faţă de Comisie, care adeseori 
prezintă un interes deosebit pentru legislator;

Agenţii existente - controlul

29.   subliniază necesitatea unei exercitări coordonate şi periodice a evaluării şi controlului - cu 
evitarea paralelismelor şi a suprapunerilor - în verificarea valorii adăugate generate de agenţiile 
descentralizate existente, ce nu mai intră sub incidenţa punctului 47 din AII din 17 mai 2006; 
consideră că acest lucru intervine ca urmare a activităţilor întreprinse anterior, ce au avut drept 
rezultat declaraţia comună privind agenţiile comunitare, convenită cu ocazia trialogului din 18 
aprilie 2007, conform căreia a fost convenită evaluarea periodică a agenţiilor comunitare existente, 
punându-se îndeosebi accentul pe rentabilitatea lor şi explicându-se în detaliu criteriile folosite 
pentru selecţia agenţiilor evaluate;

30.   observă că analiza întreprinsă ar trebui să ia în calcul câteva aspecte fundamentale privind 
rentabilitatea şi ar putea fi desfăşurată, printre altele, în conformitate cu următoarele criterii:

  – relevanţa: în ce măsură s-au dovedit relevante obiectivele prevăzute în regulamentul de 
instituire al unei agenţii, faţă de nivelul fondurilor publice aprobate în buget?

  – eficacitatea: ce efecte (impact) au avut activităţile desfăşurate de agenţie?

  
– eficienţa (rentabilitatea): cum au fost transformate intrările în rezultat şi ieşiri, din punct de 

vedere economic? s-au obţinut rezultatele (previzionate) la costuri rezonabile, îndeosebi cu 
privire la personalul angajat şi la organizarea internă?

31.   subliniază că, având în vedere impactul agenţiilor asupra bugetului, Comisia trebuie să 
demonstreze în mod convingător că guvernanţa europeană prin intermediul agenţiilor este opţiunea 
cea mai rentabilă, eficientă şi adecvată pentru aplicarea politicilor europene în prezent şi în viitorul 
apropiat;
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Cadrul general comun

32.   insistă asupra necesităţii de a se adopta norme comune minime cu referire, printre altele, la 
rolul şi responsabilitatea politică a Comisiei în legătură cu agenţia, sprijinul ce urmează a fi acordat 
de ţările-gazdă şi luarea la timp şi în mod transparent a deciziei privind sediul agenţiilor, aspecte ce 
ar putea fi incluse deja în regulamentul de instituire al agenţiilor;

33.   reaminteşte faptul că acţiunile agenţiilor trebuie să fie reglementate de linii clare de 
răspundere, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar; atrage atenţia asupra 
obligaţiilor agenţiilor cu privire la procedura de descărcare de gestiune;

34.   consideră, de asemenea, de cea mai mare importanţă, definirea unor norme comune privind 
prezentarea bugetelor agenţiilor cu scopul de a face mai transparenţi şi mai comparabili indicatorii 
bugetari, cum ar fi ratele de execuţie a bugetelor agenţiilor sau cotele individuale ce constituie 
veniturile şi cheltuielile; consideră că s-ar putea să fie necesar ca prezentarea generală a subvenţiilor 
acordate agenţiilor în bugetul UE să fie adaptată la sarcinile şi rolurile noii generaţii de agenţii;

35.   subliniază că, conform cifrelor furnizate de Comisie în comunicarea sa menţionată anterior, în 
prezent există 29 de agenţii de reglementare care au aproximativ 3 800 de angajaţi, cu un buget 
anual de aproximativ 1 100 milioane euro, inclusiv contribuţia comunitară de aproximativ 559 
milioane euro;

36.   insistă ca procesul de auditare/descărcare de gestiune să fie proporţional cu bugetul global al 
agenţiilor; constată, în special, că resursele de care dispune Curtea de Conturi Europeană nu au 
crescut în ultimii ani proporţional cu numărul de agenţii;

37.   îşi reiterează dorinţa exprimată la punctul 7 din rezoluţiile sale din 22 aprilie 2008 privind 
descărcarea de gestiune privind execuţia bugetului agenţiilor, ca performanţa agenţiilor să fie în 
mod regulat (şi ad-hoc) auditată de către Curtea de Conturi Europeană sau de către alt auditor 
independent; consideră că aceasta nu ar trebui să se limiteze la elementele tradiţionale specifice 
gestiunii financiare şi utilizării corespunzătoare a banilor publici, ci ar trebui să vizeze şi eficienţa şi 
eficacitatea administrativă şi să includă o evaluare a gestiunii financiare a fiecărei agenţii;

38.   consideră că toate agenţiile ar trebui să prezinte, împreună cu schema de personal, o trecere în 
revistă a personalului lor permanent şi temporar şi a experţilor naţionali, precum şi să indice orice 
modificări faţă de cele două exerciţii anterioare;

39.   atrage atenţia asupra Raportului special nr. 5/2008 al Curţii de Conturi Europene privind buna 
gestiune financiară a agenţiilor, o atenţie deosebită fiind acordată auditurilor de performanţă;

40.   solicită Comisiei să comaseze funcţiile administrative ale agenţiilor mai mici pentru a crea 
masa critică necesară pentru a permite agenţiilor să respecte în mod adecvat normele actuale privind 
achiziţiile publice, precum şi Regulamentul financiar şi Statutul funcţionarilor(6) ;

41.   îndeamnă Comisia să examineze critic solicitările bugetare ale agenţiilor, deoarece majoritatea 
agenţiilor nu utilizează fondurile solicitate;
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42.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi 
guvernelor statelor membre.

(1)JO C 92 E, 16.4.2004, p. 119.
(2)JO C 285 E, 22.11.2006, p. 123.
(3)Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului 
agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea 
programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, p. 1).
(4)JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(5)Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind 
regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).
(6)Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29.2.1968 de stabilire a 
statutului funcţionarilor, precum şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor Comunităţi şi de 
instituire a măsurilor speciale care se aplică temporar funcţionarilor Comisiei (JO L 56 din 
4.3.1968, p. 1).
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Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la aprobarea declaraţiei 
comune privind Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa (2007/2222(ACI))- raportul
Jo Leinen (Ediţie provizorie)

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 255 din Tratatul CE,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2002 referitoare la Comunicarea Comisiei privind un 
nou cadru de cooperare privind activităţi legate de politica de informare şi comunicare a Uniunii 
Europene(1) ,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 10 aprilie 2003 privind strategia de informare şi comunicare 
pentru Uniunea Europeană(2) ,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 12 mai 2005 privind aplicarea strategiei de informare şi de 
comunicare a Uniunii Europene(3) ,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 16 noiembrie 2006 referitoare la Cartea albă privind politica 
europeană de comunicare(4) ,

–   având în vedere decizia Conferinţei preşedinţilor din 25 septembrie 2008,

–   având în vedere propunerea de declaraţie comună privind Parteneriatul pentru comunicarea 
privind Europa, 

–   având în vedere articolul 120 alineatul (1) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0372/2008),

A.   întrucât comunicarea reprezintă un element important atât al democraţiei reprezentative, cât şi 
al democraţiei participative;

B.   întrucât unul dintre punctele forte ale democraţiei UE este legat de structurile de comunicare de 
la nivel european, care leagă instituţiile cu cetăţenii; 

C.   întrucât experienţa câştigată la alegerile şi referendumurile europene care au avut loc în trecut 
sugerează că este mai probabilă participarea persoanelor care deţin informaţii şi care sunt interesate 
de aspectele legate de UE, în vreme ce probabilitatea participării în rândul persoanelor mai puţin 
informate şi interesate este mai mică; întrucât acest fapt a fost încă o dată confirmat de cercetările 
efectuate în urma referendumului din Irlanda;

D.   întrucât comunicarea privind Uniunea Europeană necesită un angajament politic al instituţiilor 
UE şi al statelor membre la toate nivelurile, 
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1.   aprobă declaraţia comună despre parteneriatul pentru comunicarea privind Europa, anexată 
prezentei decizii, şi hotărăşte anexarea acestei declaraţii la Regulamentul său de procedură; solicită 
publicarea declaraţiei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie şi anexa Consiliului şi 
Comisiei.

(1)JO C 47 E, 27.2.2003, p. 400.
(2)JO C 64 E, 12.3.2004, p. 591.
(3)3 JO C 92 E, 20.4.2006, p. 403.
(4)JO C 314 E, 21.12.2006, p. 369.
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ANEXĂ

Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa

Obiective şi principii

1.  Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană acordă o importanţă majoră îmbunătăţirii 
comunicării cu privire la chestiuni legate de Uniunea Europeană pentru a permite cetăţenilor 
europeni să îşi exercite dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii, în cadrul căreia 
deciziile sunt luate în modul cel mai deschis posibil şi cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni, 
respectând principiul pluralismului, al participării, al deschiderii şi al transparenţei.

2.  Cele trei instituţii doresc să încurajeze convergenţa de opinii cu privire la priorităţile de 
comunicare ale Uniunii Europene în ansamblu, să promoveze valoarea adăugată a unei abordări 
europene a comunicării cu privire la chestiuni legate de Uniunea Europeană, să faciliteze 
schimburile de informaţii şi de cele mai bune practici şi să dezvolte sinergii între instituţii atunci 
când se desfăşoară activităţi de comunicare care ţin de aceste priorităţi, precum şi să faciliteze 
cooperarea între instituţii şi statele membre, după caz.

3.  Cele trei instituţii recunosc necesitatea unui angajament politic al instituţiilor UE şi al statelor 
membre, pentru a asigura comunicarea cu privire la Uniunea Europeană, precum şi faptul că statelor 
membre le revine responsabilitatea de a comunica cu cetăţenii în ceea ce priveşte UE.

4.  Cele trei instituţii consideră că activităţile de informare şi comunicare cu privire la chestiuni 
europene ar trebui să ofere tuturor accesul la informaţii corecte şi diverse referitoare la Uniunea 
Europeană şi ar trebui să permită cetăţenilor exercitarea dreptului de a îşi exprima opiniile şi de a 
participa activ la dezbaterile publice cu privire la chestiuni legate de Uniunea Europeană.

5.  Cele trei instituţii promovează respectarea multilingvismului şi a diversităţii culturale în cadrul 
punerii în aplicare a acţiunilor de informare şi de comunicare.

6.  Cele trei instituţii şi-au asumat angajamentul din punct de vedere politic să îndeplinească 
obiectivele menţionate anterior. Acestea încurajează celelalte instituţii şi organe ale UE să sprijine 
eforturile depuse şi să contribuie, dacă doresc acest lucru, la această abordare.

O abordare pe bază de parteneriat

7.  Cele trei instituţii recunosc importanţa abordării provocării legate de comunicarea pe teme 
privind UE în cadrul unui parteneriat între statele membre şi instituţiile UE, pentru a asigura, la un 
nivel corespunzător, comunicarea eficientă cu publicul cel mai larg posibil şi informarea obiectivă a 
acestuia.

Cele trei instituţii doresc să dezvolte sinergii cu autorităţile naţionale, regionale şi locale, precum şi 
cu reprezentanţi ai societăţii civile.

În acest scop, cele trei instituţii ar dori să promoveze o abordare bazată pe un parteneriat pragmatic.
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8.  În această privinţă, acestea reamintesc rolul-cheie jucat de Grupul interinstituţional pentru 
informare (GII), în calitate de cadru la nivel înalt care permite instituţiilor să încurajeze dezbaterile 
politice referitoare la activităţile de informare şi de comunicare cu privire la UE, pentru a promova 
sinergia şi complementaritatea. În acest scop, GII, prezidat în comun de reprezentanţi ai 
Parlamentului European, ai Consiliului şi ai Comisiei Europene şi cu participarea Comitetului 
Regiunilor şi a Comitetului Economic şi Social European în calitate de observatori, se reuneşte, în 
principiu, de două ori pe an. 

Un cadru pentru cooperare

Cele trei instituţii intenţionează să coopereze având ca bază următoarele:

9.  Cele trei instituţii vor identifica anual, în cadrul GII, un număr limitat de priorităţi comune de 
comunicare, respectând, în acelaşi timp, responsabilitatea individuală a fiecărei instituţii UE şi a 
fiecărui stat membru pentru propriile sale strategii şi priorităţi de comunicare.

10.  Aceste priorităţi se vor baza pe priorităţile de comunicare identificate de instituţiile şi organele 
UE în conformitate cu procedurile lor interne şi vor completa, după caz, opiniile şi eforturile 
strategice ale statelor membre în acest domeniu, luând în considerare aşteptările cetăţenilor.

11.  Cele trei instituţii şi statele membre vor lua măsuri pentru a promova sprijinul corespunzător 
pentru a asigura comunicarea privind priorităţile identificate.

12.  Serviciile responsabile de comunicare din statele membre şi din instituţiile UE ar trebui să 
colaboreze strâns pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a priorităţilor comune de 
comunicare, precum şi a altor activităţi legate de comunicarea cu privire la UE, după caz pe baza 
unor acorduri administrative adecvate.

13.  Instituţiile şi statele membre sunt invitate să efectueze un schimb de informaţii cu privire la alte 
activităţi de comunicare referitoare la UE, în special cu privire la activităţile sectoriale de 
comunicare avute în vedere de către instituţii şi organe, atunci când au drept rezultat campanii de 
informare în statele membre.

14.  Comisia este invitată să prezinte celorlalte instituţii ale UE, la începutul fiecărui an, un raport 
cu privire la principalele progrese înregistrate în punerea în aplicare a priorităţilor comune de 
comunicare din anul precedent.

15.  Prezenta declaraţie politică a fost semnată la data de [data].



PE423.766 194/377 DV\779820RO.doc

RO



Decizia Parlamentului European din 17 mai 2006 referitoare la încheierea unui acord 
interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestionare financiară - 2006/2028(ACI)) 
- raportul Sérgio Sousa Pinto

Le Parlement européen,

– vu le traité CE, et notamment son article 272,

– vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1, et 
notamment son point 26, 

– vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union 
élargie 2007-20132,

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire 
et l'amélioration de la procédure budgétaire3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur la position du Conseil européen sur les perspectives 
financières et le renouvellement de l'accord interinstitutionnel 2007-20134,

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Proposition en vue du renouvellement de 
l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure 
budgétaire" (COM(2004)0498),

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Contribution aux négociations 
interinstitutionnelles sur la proposition de renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire" (COM(2006)0075),

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Proposition révisée en vue du 
renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la 
procédure budgétaire" (COM(2006)0036),

– vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulées 
"Construire notre avenir commun: défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 
2007-2013" (COM(2004)0101) et "Perspectives financières 2007-2013" (COM(2004)0487), et 
vu le document de travail de la Commission "Ajustements techniques à la proposition de la 
Commission pour le cadre financier pluriannuel 2007-2013" (SEC(2005)0494),

– vu la déclaration commune sur les orientations concernant les propositions législatives relatives 
au cadre financier pluriannuel 2007-2013 adoptée le 18 octobre 2005,

                                               
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0453.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0010.
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– vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 (doc. 15915/05, 
CADREFIN 268),

– vu les trilogues des 23 janvier 2006, 21 février 2006, 21 mars 2006 et 4 avril 2006,

 vu le projet d'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière, annexé à la présente décision,

 vu l'article 120, paragraphe 1, ainsi que la section IV, points 1 et 2, et la section XVIII, point 4, 
de l'annexe VI, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, 
de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0150/2006),

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0144/2006),

A. considérant que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu les négociations 
sur un nouvel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé "le projet d'accord"),

B. considérant que, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, la 
Commission a engagé la préparation des nouvelles perspectives financières et du nouvel accord 
interinstitutionnel en présentant des propositions les 10 février et 14 juillet 2004,

C. considérant que, suite à l'adoption par le Parlement de sa position de négociation le 8 juin 2005 
et suite à l'accord dégagé par les États membres en décembre 2005, la Commission a présenté 
une proposition révisée pour un nouvel accord interinstitutionnel ainsi que des documents 
techniques sur l'incidence des conclusions du Conseil européen, permettant l'engagement des 
négociations sur une base équitable,

D. considérant que le Parlement était résolu à mettre en place un cadre financier pluriannuel 
durable reflétant des moyens appropriés pour les exigences politiques des années à venir ainsi 
que les instruments et les réformes nécessaires à l'amélioration de sa mise en œuvre,

E. considérant que l'utilisation de l'ensemble des fonds affectés aux programmes pluriannuels 
dépend de la conclusion en temps utile de l'accord interinstitutionnel et du cadre financier,

F. considérant que le Parlement est la seule institution ayant mis en place une stratégie globale et 
ayant procédé à une analyse complète et approfondie des besoins afin d'identifier les priorités 
politiques, alors que l'approche du Conseil repose sur des plafonds et des pourcentages,

G. considérant que le rapport de la commission des budgets donne une appréciation positive des 
choix politiques et financiers exprimés dans le projet d'accord,

H. considérant que le projet d'accord ne semble pas soulever de problèmes d'incompatibilité avec le 
droit européen primaire et respecte pleinement les prérogatives budgétaires du Parlement,
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I. considérant que le projet d'accord ne semble en aucun cas aller à l'encontre du règlement du 
Parlement; qu'il y a lieu, cependant, de se demander s'il ne serait pas avisé d'apporter des 
modifications à ce dernier, en particulier à son annexe IV, afin de permettre l'implication du 
Parlement, aux meilleures conditions possibles, dans un certain nombre de procédures 
spécifiques prévues dans le projet d'accord; que cela pourrait être le cas, en particulier, pour les 
procédures concernant:

 les adaptations faisant suite aux déficits publics excessifs,

 la révision du cadre financier,

 le recours à la réserve d'aide d'urgence,

 le recours au Fonds de solidarité de l'Union européenne,

 le recours à l'instrument de flexibilité,

 le recours au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation,

 l'aménagement du cadre financier en vue de l'élargissement,

1. rappelle que, pour la première fois depuis que les perspectives financières sont entrées en 
vigueur, le Parlement a procédé pendant huit mois à des délibérations au sein d'une commission 
temporaire créée à cette fin et adopté une position de négociation globale s'appuyant sur trois 
piliers visant à:

 équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers,

 moderniser la structure budgétaire,

 améliorer la qualité de l'exécution du budget de l'UE;

2. rappelle qu'il a rejeté les conclusions du Conseil européen de décembre 2005 dans leur forme 
actuelle, estimant qu'elles ne dotaient pas l'UE des moyens quantitatifs et qualitatifs de relever 
les futurs défis, et demandé au Conseil d'obtenir un réel mandat de négociation avec le 
Parlement;

3. réitère sa déception devant la manière dont l'accord a été conclu au sein du Conseil européen, 
les négociations s'étant focalisées sur les intérêts nationaux particuliers au détriment des 
objectifs européens communs;

4. souligne qu'à de nombreuses occasions, il a fait part de sa volonté d'engager des négociations 
constructives avec le Conseil sur la base de leur position respective en vue de l'obtention d'un 
accord reposant sur des améliorations quantitatives et qualitatives acceptables dans des délais 
réalistes;

5. considère que l'accord obtenu par les trois institutions le 4 avril 2006 était le seul compromis 
possible pour le Parlement, dans les limites des négociations, en vue d'adopter un budget 
pluriannuel propre à garantir la continuité de la législation communautaire, assurer une gestion 
financière saine des fonds de l'UE et maintenir les pouvoirs législatifs et budgétaires du 
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Parlement au cours de la prochaine période;

6. se félicite de la décision du Conseil européen d'inviter la Commission à entreprendre un examen 
complet et de grande envergure de tous les aspects des dépenses et des recettes de l'Union 
européenne; insiste sur le fait que, en tant que partenaire budgétaire du Conseil, il entend 
participer à cet examen dans le but de parvenir à un accord sur un nouveau système financier 
global qui soit équitable, optimiste, progressiste et transparent, et qui donne à l'Union la capacité 
de dégager des ressources propres qui soient à la hauteur de ses aspirations, plutôt que d'avoir 
recours aux contributions des États membres;

7. se félicite de l'accord obtenu et en particulier des progrès accomplis dans le cadre des trois 
piliers de sa position de négociation:

Équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers grâce aux mesures suivantes:

- une augmentation de 4 milliards d'EUR pour les politiques arrêtées par le Conseil européen 
de décembre 2005, devant être directement affectés aux programmes relevant des rubriques 
1a, 1b, 2, 3b et 4,

- une augmentation substantielle, dans la réserve BEI, de 2,5 milliards d'EUR devant être mis 
à disposition par les États membres dans le cadre d'un nouveau programme de 
cofinancement entre la BEI et le budget de l'UE en vue de renforcer l'effet de levier du 
budget communautaire dans les domaines de la recherche et du développement, des réseaux 
transeuropéens et des PME, jusqu'à un montant total de 60 milliards d'EUR, 

- le financement de besoins non programmés tels que la réserve d'aide d'urgence (1,5 milliard 
d'EUR) et le Fonds de solidarité de l'UE (jusqu'à 7 milliards d'EUR) hors cadre financier par 
des ressources supplémentaires qui peuvent être demandées aux États membres, le cas 
échéant,

- le financement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (jusqu'à 3,5 milliards
d'EUR) grâce à la réutilisation de crédits annulés, hors cadre financier;

Améliorer la structure budgétaire par une flexibilité accrue grâce aux mesures suivantes:

- le maintien d'un montant global de 1,4 milliard d'EUR favorisant la flexibilité au cours de la 
période, financé, en cas d'utilisation, par des ressources supplémentaires demandées aux 
États membres, avec la possibilité de reporter le montant annuel (200 millions d'EUR) aux 
deux années suivantes en cas de non-utilisation et une nouvelle option consistant à utiliser 
l'instrument pour les mêmes besoins pendant plus d'un an;

- la possibilité pour le Parlement nouvellement élu d'évaluer le fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel et du cadre financier avant la fin 2009 sur la base d'un rapport que la 
Commission s'est unilatéralement engagée à présenter, accompagné, si nécessaire, de 
propositions;

Améliorer la qualité de l'exécution des financements de l'UE et préserver les prérogatives du 
Parlement grâce aux mesures suivantes:

- l'intégration des principes de proportionnalité et de procédures conviviales dans le règlement 
financier révisé, la responsabilité des États membres dans les activités de gestion partagée en 
vue d'un meilleur contrôle interne des financements de l'UE, la nécessité d'introduire un 
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mécanisme de cofinancement avec la BEI en vue de renforcer l'effet de levier des politiques 
communautaires, la participation du Parlement à la programmation financière et au 
financement de nouvelles agences sans porter préjudice aux programmes opérationnels,

- la pleine participation du Parlement au large réexamen, une participation accrue du 
Parlement au processus de décision de la PESC et un contrôle plus démocratique des actions 
externes;

8. est toutefois conscient du fait qu'un certain nombre de déficits subsistent à l'issue des 
négociations; considère que ceux-ci devraient être traités lors du réexamen de 2008-2009 et, 
dans la mesure du possible, au cours des procédures budgétaires annuelles; fait remarquer qu'il 
convient notamment de réformer d'urgence le système des ressources propres ainsi que la partie 
"dépenses" afin d'éviter de nouvelles négociations pénibles dominées par les intérêts nationaux 
lors du prochain cadre financier;

9. confirme sa position selon laquelle tous les cadres financiers à venir devraient être établis pour 
une période de cinq ans qui coïncide avec les mandats du Parlement et de la Commission;

10. rappelle que sa position, exposée dans sa résolution susmentionnée du 8 juin 2005, demeure 
l'objectif qui garantirait un niveau optimal de financement et d'autres réformes afin de réaliser 
les ambitions de l'Union européenne;

11. rappelle qu'il sera nécessaire d'introduire un régime transitoire sûr pour le cas où le traité 
constitutionnel entrerait en vigueur avant la fin du nouveau cadre financier;

12. s'attend à ce que les réformes prévues par le prochain accord interinstitutionnel aient un effet 
rapide sur l'exécution qualitative du budget, y compris la réduction des charges administratives, 
ainsi qu'un impact visible pour les citoyens européens grâce à un accès plus aisé au financement 
communautaire;

13. accepte les implications budgétaires et financières du nouvel accord interinstitutionnel; 

14. souligne que les avis des commissions spécialisées ont constitué un soutien utile pendant les 
négociations; estime que l'accord interinstitutionnel qui s'est dégagé tient compte de la plupart 
des demandes des commissions spécialisées, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;

15. approuve le texte du projet d'accord annexé à la présente décision;

16. demande à sa commission compétente d'examiner dans quelle mesure il serait approprié de 
modifier le règlement, et en particulier son annexe IV, afin de permettre au Parlement de 
participer, dans les meilleures conditions possibles, aux procédures spécifiques prévues dans le 
projet d'accord;

17. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la 
Commission.
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ANEXĂ

ACORD INTERINSTITUŢIONAL
ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIU
ŞI COMISIE

PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ
ŞI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA 
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ci-après dénommés "institutions",

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1. Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le 
déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le 
domaine budgétaire ainsi que d'assurer une bonne gestion financière.

2. La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, est globale. Elle s'applique à toutes 
les dépenses et engage toutes les institutions, pour toute la durée du présent accord.

3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles 
qu'elles sont définies dans les traités. Lorsqu'il est fait référence au présent point, le Conseil 
statuera à la majorité qualifiée et le Parlement européen statuera à la majorité des membres 
qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, selon les règles de vote 
prévues à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté 
européenne (ci-après dénommé "traité CE").

4. En cas d'une révision de traité pendant la période couverte par le cadre financier pluriannuel 
2007-2013 (ci-après dénommé "le cadre financier"), les conséquences budgétaires éventuelles 
de cette révision donneront lieu aux ajustements qui conviennent.

5. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les 
institutions. Les modifications apportées au cadre financier doivent suivre les procédures 
prévues à cet effet dans le présent accord.

6. Le présent accord se compose de trois parties:
– la partie I concerne la définition et les modalités d'application du cadre financier et 

s'applique pour la durée dudit cadre financier;
– la partie II concerne l'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la 

procédure budgétaire;
– la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de 

l'UE.
7. La Commission présentera, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire et en tout cas 

simultanément à toute proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel présentée en 
application du point 30, un rapport sur la mise en œuvre du présent accord, accompagné, le 
cas échéant, de propositions de modifications.
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8. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007 et remplace:

– l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1;

– l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne 
complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire2.

PARTIE I – CADRE FINANCIER:
DÉFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION

A. Contenu et portée du cadre financier

9. Le tableau du cadre financier figure à l'annexe I. Il constitue le cadre de référence de la 
discipline budgétaire interinstitutionnelle.

10. Le cadre financier vise à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par 
grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources 
propres.

11. Le cadre financier établit, pour chacune des années 2007 à 2013 et pour chaque rubrique ou 
sous rubrique, des montants de dépenses en crédits pour engagements. Des montants globaux 
annuels de dépenses sont également établis en crédits pour engagements et en crédits pour 
paiements. 

Tous ces montants sont exprimés aux prix de 2004.
Le cadre financier ne tient pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes 
affectées au sens de l'article 18 du règlement financier du 25 juin 2002 applicable au budget 
général des Communautés européennes3, ci-après dénommé "règlement financier".

Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union 
européenne, ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres 
de la Communauté, sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces 
informations seront mises à jour annuellement lors de l'ajustement technique du cadre 
financier.

12. Les institutions reconnaissent que chacun des montants établis en valeur absolue par le cadre 
financier représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général de l'Union 
européenne. Sans préjudice de modifications éventuelles de ces plafonds conformément aux 
dispositions du présent accord, les institutions s'engagent à exercer leurs compétences 
respectives de façon à respecter les différents plafonds annuels de dépenses au cours de 
chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice 
concerné.

13. Par la conclusion du présent accord, les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent 
d'accepter les taux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procéderont des budgets 

                                               
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
2 JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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établis dans la limite des plafonds fixés par le cadre financier pour toute la durée de ce cadre. 

Sauf dans le cas de la sous rubrique 1B "Cohésion pour la croissance et l'emploi" du cadre 
financier, les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veilleront à laisser, dans la 
mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges 
suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

14. La mise en œuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de codécision par le 
Parlement européen et le Conseil, et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits 
disponibles au budget ou les dotations du cadre financier tels que prévus conformément au 
point 12 ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre 
financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas.

15. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements 
nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu des adaptations et révisions intervenues, 
ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources 
propres.
Si besoin est, les deux branches de l'autorité budgétaire décideront, conformément au point 3, 
des réductions nécessaires des plafonds du cadre financier pour assurer le respect du plafond 
des ressources propres.

B. Ajustement et adaptation annuels du cadre financier

Ajustement technique

16. Chaque année, la Commission, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, 
procèdera à l'ajustement technique suivant du cadre financier:

a) réévaluation aux prix de l'exercice n+1 des plafonds et des montants globaux des crédits 
pour engagements et des crédits pour paiements;

b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.
La Commission procèdera à cet ajustement technique sur la base d'un déflateur fixe de 2 % 
par an. 
Les résultats de cet ajustement technique ainsi que les prévisions économiques de base seront 
communiquées aux deux branches de l'autorité budgétaire.
Il ne sera pas procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année 
considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années 
suivantes.

17. Lors de l'ajustement technique pour l'année 2011, s'il est établi que le PIB cumulé d'un État 
membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé lors de 
l'élaboration du présent accord, la Commission ajustera les montants alloués au titre des 
Fonds soutenant la politique de cohésion à l'État membre concerné pour ladite période. L'effet 
total net de cet ajustement, positif ou négatif, ne peut dépasser trois milliards d'EUR. Si l'effet 
net est positif, les ressources supplémentaires totales seront limitées au niveau de sous-
utilisation par rapport aux plafonds de la sous rubrique 1B pour la période 2007-2010. Les 
ajustements nécessaires seront étalés en parts égales au cours de la période 2011-2013 et les 
plafonds correspondants seront modifiés en conséquence.
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Adaptation liée aux conditions d'exécution

18. Conjointement à la communication de l'ajustement technique du cadre financier, la 
Commission soumettra aux deux branches de l'autorité budgétaire toute proposition 
d'adaptation du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu 
des conditions d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour 
engagements. Le Parlement européen et le Conseil statueront, avant le 1er mai de l'année n, 
sur ces propositions conformément au point 3.

Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2013

19. En 2010, la Commission mettra à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la 
période postérieure à 2013. Cette mise à jour prendra en considération l'exécution effective 
des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que 
les prévisions d'exécution. Elle tiendra aussi compte des règles définies pour assurer que les 
crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et 
aux prévisions de croissance du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne.

Adaptation liée aux déficits publics excessifs

20. En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires pour le Fonds de cohésion 
dans le cadre d'une procédure pour déficit public excessif, le Conseil statuera, sur proposition 
de la Commission et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des 
engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne 
peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+2.

C. Révision du cadre financier

21. Indépendamment des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux 
conditions d'exécution, le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, 
pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des 
ressources propres.

22. En règle générale, une proposition de révision au titre du point 21 doit être présentée et 
adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices 
concernés par cette révision.
Toute révision du cadre financier jusqu'à 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la 
marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité 
budgétaire statuant conformément au point 3. 

Toute révision du cadre financier au-delà de 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la 
marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité 
budgétaire, le Conseil statuant à l'unanimité.

23. Sans préjudice du point 40, les institutions examineront les possibilités d'une réaffectation des 
dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la révision, sur la base, 
notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de 
dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue 
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et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

Les institutions examineront les possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une 
rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

Une révision du cadre financier au titre des dépenses obligatoires ne peut entraîner une 
réduction du montant disponible pour les dépenses non obligatoires.

Toute révision doit assurer le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et 
paiements.

D. Conséquences de l'absence de décision commune
sur l'adaptation ou la révision du cadre financier

24. En l'absence d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur toute adaptation ou 
révision du cadre financier proposée par la Commission, les montants déterminés 
précédemment après ajustement technique annuel demeureront d'application, en tant que 
plafonds de dépenses, pour l'exercice en cause.

E. Réserve pour aides d'urgence

25. La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins 
spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de 
l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le 
cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile. La dotation annuelle de la 
réserve est fixée, à prix constants, à 221 millions sous rubrique pour la durée du cadre 
financier. 
La réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision. Les 
crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-dessus 
des plafonds indiqués à l'annexe I.

Lorsque la Commission considérera qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, elle 
présentera aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits 
mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.
Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, 
toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.
En même temps que sa proposition de virement, la Commission engagera une procédure de 
trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de 
l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours à la réserve et sur le montant requis. Les 
virements s'effectueront conformément à l'article 26 du règlement financier.

F. Fonds de solidarité de l'Union européenne

26. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide 
financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un 
pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis 
à disposition du Fonds s'établira à un milliard sous rubrique (prix courants). Le 1er octobre de 
chaque année, un quart au moins du montant annuel restera disponible pour couvrir les 
besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année. La partie non budgétisée du montant 
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annuel ne peut pas être reportée les années suivantes.

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds 
pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base 
pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par 
l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen 
des crédits annuels mis à disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du 
Fonds qui doit être budgétisé pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser un milliard 
d'EUR.
Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte 
de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition de mobilisation. 
Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des 
dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition 
nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire 
approprié. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches 
de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-
dessus des plafonds des rubriques concernées, tels qu'indiqués à l'annexe I.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de mobilisation du Fonds, la Commission 
engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir 
l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur 
le montant requis.

G. Instrument de flexibilité

27. L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions sous rubrique (prix 
courants), est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la 
limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être 
financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres 
rubriques.

La part du montant annuel qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+2. En 
cas de mobilisation de l'instrument de flexibilité, les montants reportés seront d'abord utilisés, 
dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'année n qui n'est pas utilisée au 
cours de l'année n + 2 sera annulée.

Le recours à l'instrument de flexibilité sera proposé par la Commission après examen de toutes 
les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de 
dépenses supplémentaires.
La proposition portera sur le principe d'un recours à l'instrument de flexibilité et elle 
déterminera les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice 
budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle. La proposition de la Commission 
sera incluse dans l'avant-projet de budget ou accompagnée, conformément au règlement 
financier, de l'instrument budgétaire pertinent.

La décision de recourir à l'instrument de flexibilité sera prise conjointement par les deux 
branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3. Cet accord interviendra dans le 
cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.
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H. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

28. Le Fonds d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire aux 
travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.
Le montant annuel maximum alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 millions sous rubrique 
(prix courants), ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond global de 
dépenses de l'année précédente et/ou de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices 
précédents, à l'exception de ceux liés à la rubrique 1B du cadre financier.
Les crédits seront inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le 
biais de la procédure budgétaire normale, dès que la Commission aura déterminé les marges 
et/ou engagements annulés suffisants, conformément au deuxième alinéa. 

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte 
de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition à cet effet. La 
décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité 
budgétaire, conformément au point 3.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la 
Commission engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin 
d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au 
Fonds et sur le montant requis, et soumettra à celles-ci une proposition de virement aux lignes 
budgétaires concernées.
Les virements afférents au Fonds seront effectués conformément à l'article 24, paragraphe 4, 
du règlement financier.
Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits au budget dans les rubriques 
appropriées, si nécessaire au-delà des plafonds indiqués à l'annexe I.

I. Adaptation du cadre financier en fonction de l'élargissement

29. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne au cours de la 
période couverte par le cadre financier, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur 
proposition de la Commission et conformément au point 3, adapteront conjointement le cadre 
financier pour tenir compte des besoins de dépenses découlant du résultat des négociations 
d'adhésion.

J. Durée du cadre financier et
conséquences de l'absence de cadre financier

30. La Commission présentera, avant le 1er juillet 2011, des propositions pour un nouveau cadre 
financier à moyen terme.
À défaut de la conclusion, par les deux branches de l'autorité budgétaire, d'un accord sur un 
nouveau cadre financier, et sauf dénonciation expresse du cadre financier existant par l'une 
des institutions, les plafonds pour la dernière année couverte par le cadre financier existant 
seront ajustés, conformément au point 16, de façon à ce que les plafonds pour 2013 soient 
maintenus à prix constants. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union 
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européenne après 2013, et si nécessaire, le cadre financier étendu sera ajusté afin de prendre 
en considération les résultats des négociations d'adhésion.

PARTIE II – AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION
INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle

31. Les institutions conviennent d'instaurer une procédure de collaboration interinstitutionnelle en 
matière budgétaire. Les modalités de cette collaboration figurent à l'annexe II.

B. Établissement du budget

32. La Commission présentera, chaque année, un avant-projet de budget correspondant aux 
besoins effectifs de financement de la Communauté.
Elle prendra en considération:

a) les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;
b) la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre 

crédits pour engagements et crédits pour paiements;
c) les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des 

actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à 
échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens de 
l'article 49 du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de 
base pour l'exécution et exceptions);

d) la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent 
conforme aux impératifs de discipline budgétaire.

L'avant-projet de budget sera accompagné de fiches d'activité comprenant les informations 
visées à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 2, point d), du règlement 
financier (objectifs, indicateurs et informations en matière d'évaluation).

33. Les institutions veilleront à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de 
lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.
Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation 
des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses avant-projets ainsi 
que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

Avant la deuxième lecture du Conseil, la Commission enverra un courrier au président de la 
commission des budgets du Parlement européen, avec copie à l'autre branche de l'autorité 
budgétaire, contenant ses commentaires sur le caractère exécutable des amendements au 
projet de budget adoptés par le Parlement européen en première lecture. 

Les deux branches de l'autorité budgétaire prendront en considération ces commentaires lors 
de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur 
les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, 
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les modifications importantes apportées, dans la nomenclature budgétaire, aux titres et aux 
chapitres, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la 
Commission, lors de la procédure de concertation, tout changement majeur de cette nature.

C. Classification des dépenses

34. Les institutions estiment que constituent des dépenses obligatoires les dépenses découlant 
obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.

35. Pour les lignes budgétaires nouvelles ou celles dont la base juridique a été modifiée, 
l'avant-projet de budget comporte une proposition de classification.

À défaut d'accepter la classification proposée dans l'avant-projet de budget, le Parlement 
européen et le Conseil examineront la classification de la ligne budgétaire concernée en se 
fondant sur l'annexe III. Un accord sera recherché dans le cadre de la procédure de 
concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

D. Taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires
en l'absence de cadre financier

36. Sans préjudice du point 13, premier alinéa, les institutions conviennent des dispositions 
suivantes:

a) la marge de manœuvre autonome du Parlement européen, aux fins de l'article 272, 
paragraphe 9, quatrième alinéa, du traité CE, dont le montant correspond à la moitié du 
taux maximal, s'applique à partir de l'établissement du projet de budget par le Conseil en 
première lecture, en tenant compte d'éventuelles lettres rectificatives audit projet.

Le respect du taux maximal s'impose au budget annuel, y compris les budgets 
rectificatifs. Sans préjudice de la fixation d'un nouveau taux, la partie éventuellement 
demeurée inutilisée du taux maximal demeurera disponible pour une utilisation 
éventuelle dans le cadre de l'examen d'un projet de budget rectificatif;

b) sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que 
son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour 
l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits 
pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements - ce 
second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier - les institutions 
s'efforceront de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire dans 
le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

E. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

37. Tout acte législatif concernant un programme pluriannuel adopté selon la procédure de 
codécision comprendra une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe 
financière du programme.
Ce montant constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la 
procédure budgétaire annuelle.
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L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle présente l'avant-projet de budget, 
s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5 % de ce montant pour la durée totale du programme 
concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification 
explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du 
programme, notamment sur la base des évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle 
variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée, sans 
préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le présent accord.

Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure de 
codécision et préalloués par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour 
toute la durée du programme.

38. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure de 
codécision ne comporteront pas de "montant estimé nécessaire".
Au cas où le Conseil entendrait introduire une référence financière, celle-ci revêtira un 
caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affectera pas les compétences de l'autorité 
budgétaire définies par le traité CE. Il sera fait mention de la présente disposition dans chacun 
des actes législatifs comportant une telle référence financière.
Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation 
prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
du 4 mars 19751, il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 37 du 
présent accord.

39. La fiche financière prévue à l'article 28 du règlement financier traduira en termes financiers 
les objectifs du programme proposé et comprendra un échéancier pour la durée du 
programme. Elle sera révisée, le cas échéant, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget 
en tenant compte de l'état d'exécution du programme. Cette fiche révisée sera communiquée à 
l'autorité budgétaire lors de la présentation de l'avant-projet de budget, ainsi qu'après 
l'adoption du budget.

40. Dans les limites des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires visés au 
point 13, premier alinéa, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à respecter les 
dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les 
actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.

F. Dépenses relatives aux accords de pêche

41. Les institutions conviennent de financer les dépenses relatives aux accords de pêche 
conformément aux dispositions figurant à l'annexe IV.

G. Financement de la politique étrangère et
de sécurité commune (PESC)

42. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général des Communautés européennes 
conformément à l'article 28 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforceront de 
parvenir chaque année, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de 

                                               
1 JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.
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l'annexe II et sur la base de l'avant-projet de budget établi par la Commission, à un accord sur 
le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget des Communautés et sur la 
répartition de ce montant entre les articles du chapitre "PESC" du budget suggérés au 
quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen 
et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est 
proposé dans l'avant-projet de budget s'il est inférieur.
Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC sera inscrit intégralement au même 
chapitre du budget ("PESC") et réparti entre les articles de ce chapitre suggérés au quatrième 
alinéa du présent point. Ce montant correspond aux besoins réels prévisibles, évalués dans le 
cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget sur la base des prévisions établies chaque 
année par le Conseil, avec une marge raisonnable pour tenir compte des actions non prévues. 
Aucun montant ne sera affecté à une réserve. Chaque article englobera les instruments déjà 
adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les instruments futurs, 
c'est-à-dire non prévus, qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné.
Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de 
manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre "PESC" du 
budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la 
PESC sera assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du chapitre "PESC" du 
budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le 
Conseil se mettront d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la 
Commission, en tenant compte du point 25.

À l'intérieur du chapitre "PESC" du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les 
actions PESC pourraient être libellés comme suit:

- opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, 
suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité;

- non-prolifération et désarmement;
- interventions d'urgence;

- actions préparatoires et de suivi;
- représentants spéciaux de l'Union européenne.

Les institutions conviennent qu'un montant de 1 740 millions sous rubrique au moins sera 
disponible au titre de la PESC durant la période 2007-2013, et que le montant affecté aux 
mesures inscrites à l'article visé au troisième tiret ne pourra pas dépasser 20 % du montant 
global du chapitre "PESC" du budget.

43. Une fois par an, la Présidence du Conseil consultera le Parlement européen sur un document 
prévisionnel du Conseil, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente 
les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications 
financières pour le budget général de l'Union européenne, ainsi qu'une évaluation des mesures 
lancées au cours de l'année n-1. En outre, la Présidence du Conseil tiendra le Parlement 
européen informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an dans le 
cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard lors de la réunion de 
concertation qui doit se tenir avant la deuxième lecture du Conseil. La participation à ces 
réunions s'établira comme suit:
- pour le Parlement européen: les bureaux des deux commissions concernées;
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- pour le Conseil: un ambassadeur (le président du Comité politique et de sécurité);

- la Commission sera associée et participera à ces réunions.
Chaque fois qu'il adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, 
le Conseil communiquera immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard 
cinq jours ouvrables après la décision finale, une estimation des coûts envisagés (fiche 
financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux 
et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les 
dispositions en matière de sécurité.
Une fois par trimestre, la Commission informera l'autorité budgétaire de l'exécution des 
actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.
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PARTIE III – BONNE GESTION FINANCIÈRE
DES FONDS DE L'UE

A. Assurer un contrôle interne intégré et efficace
des fonds communautaires

44. Les institutions conviennent de l'importance d'un renforcement du contrôle interne sans 
alourdir la charge administrative, ce qui a pour condition préalable la simplification de la 
législation de base. Dans ce cadre, priorité sera accordée à une bonne gestion financière visant 
l'obtention d'une déclaration d'assurance positive pour les fonds en gestion partagée. Des 
dispositions en ce sens pourraient être instaurées, le cas échéant, dans les actes législatifs de 
base concernés. Dans le cadre de leurs responsabilités accrues en matière de Fonds structurels, 
et conformément aux dispositions constitutionnelles nationales, les autorités chargées du 
contrôle des comptes dans les États membres évalueront dans quelle mesure les systèmes de 
gestion et de contrôle sont conformes à la réglementation communautaire.

Les États membres s'engagent dès lors à établir chaque année, au niveau national approprié, 
un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles.

B. Règlement financier

45. Les institutions conviennent que le présent accord et le budget seront mis en œuvre dans le 
cadre d'une bonne gestion financière, fondée sur les principes d'économie, d'efficience, 
d'efficacité, de protection des intérêts financiers, de proportionnalité des coûts administratifs 
et de convivialité des procédures. Les institutions prendront les mesures qui conviennent à cet 
effet, en particulier dans le règlement financier, qui devrait être adopté conformément à la 
procédure de concertation instaurée par la déclaration commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord 
en 2002.

C. Programmation financière

46. La Commission soumettra deux fois par an, la première fois en mai/juin (en même temps que 
les documents accompagnant l'avant-projet de budget) et la seconde fois en décembre/janvier 
(après l'adoption du budget), une programmation financière complète pour les rubriques 1A, 2 
(pour l'environnement et la pêche), 3A, 3B et 4 du cadre financier. Ce document, structuré par 
rubriques, domaines politiques et lignes budgétaires, devrait distinguer:
a) la législation en vigueur, avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions 

annuelles:
– pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure 

selon laquelle ils ont été adoptés (codécision et consultation), leur durée, les 
montants de référence, la part affectée aux dépenses administratives;

– pour les actions annuelles (projets pilotes, actions préparatoires, agences) et les 
actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, la Commission 
devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer (pour les projets 



PE423.766 212/377 DV\779820RO.doc

RO

pilotes et les actions préparatoires) les marges résiduelles dans le cadre des plafonds 
autorisés fixés à la partie D de l'annexe II; 

b) les propositions législatives en suspens, c'est-à-dire les propositions de la Commission 
en cours d'examen, avec mention de la ligne budgétaire (niveau inférieur), du chapitre et 
du domaine politique. Il conviendrait de trouver un mécanisme permettant d'actualiser 
les tableaux chaque fois qu'une nouvelle proposition est adoptée afin d'en apprécier les 
incidences financières.

La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la 
programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus 
précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si 
elle fait partie ou non de la programmation de mai à décembre. L'autorité budgétaire devrait 
notamment être informée de:
a) tous les actes législatifs nouvellement adoptés, mais ne figurant pas dans le document de 

mai à décembre (avec les montants correspondants);
b) toutes les propositions législatives en suspens qui ont été présentées, mais ne figurent 

pas dans le document de mai à décembre (avec les montants correspondants);
c) la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, 

avec indication des actions susceptibles d'avoir des incidences financières (oui/non).
Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation 
induite par la nouvelle proposition législative.
Sur la base des informations fournies par la Commission, il convient de faire le point lors de 
chaque trilogue prévu dans le présent accord.

D. Agences et Écoles européennes

47. Lors de l'élaboration de sa proposition visant à créer une nouvelle agence, la Commission 
évaluera les implications budgétaires sur la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base 
de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette 
agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent, dans le cadre de la coopération 
budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence.
Une procédure similaire doit être appliquée lorsque la création d'une nouvelle École 
européenne est envisagée.

E. Adaptation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion,
du développement rural et du Fonds européen pour la pêche

aux conditions de leur exécution

48. Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2007 d'une nouvelle réglementation et de 
nouveaux programmes régissant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le 
développement rural et le Fonds européen pour la pêche, les deux branches de l'autorité 
budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert aux années 
ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées au 
cours de l'exercice 2007.
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Le Parlement européen et le Conseil statueront avant le 1er mai 2008 sur les propositions de la 
Commission concernant le transfert des dotations non utilisées de l'exercice 2007, 
conformément au point 3.

F. Nouveaux instruments financiers

49. Les institutions conviennent de la nécessité d'introduire des mécanismes de cofinancement 
afin de renforcer l'effet de levier du budget de l'Union européenne par des incitations accrues 
au financement. 

Elles acceptent d'encourager la mise au point d'instruments financiers pluriannuels appropriés 
agissant comme des catalyseurs pour les investisseurs publics et privés. 

Lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la Commission fera rapport à l'autorité 
budgétaire sur les activités financées par la Banque européenne d'investissement, le Fonds 
européen d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement en faveur de l'investissement dans la recherche et le développement, les 
réseaux transeuropéens et les petites et moyennes entreprises.
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ANNEXE I
CADRE FINANCIER 2007-2013

(millions d'EUR - prix de 2004)

Crédits d'engagement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Croissance durable 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Cohésion pour la croissance et l'emploi 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
dont: dépenses de marché et paiements directs 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Liberté, sécurité et justice 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Citoyenneté 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. L'UE acteur mondial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administration1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Compensations 419 191 190 800

Total crédits d'engagement 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
en % du RNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

Total crédits de paiement 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
en % du RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Marge disponible 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, 
dans la limite de 500 millions d'EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.
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ANNEXE II

COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

A. Après l'ajustement technique du cadre financier pour l'exercice budgétaire à venir, compte 
tenu de la stratégie politique annuelle présentée par la Commission et avant la décision de 
celle-ci sur l'avant-projet de budget, un trilogue sera convoqué pour débattre des priorités 
envisageables pour le budget de l'exercice à venir. Il sera dûment tenu compte des 
compétences des institutions ainsi que de l'évolution prévisible des besoins pour l'exercice à 
venir et pour les autres exercices couverts par le cadre financier. Seront aussi pris en 
considération les nouveaux éléments intervenus depuis l'établissement du cadre financier 
initial qui sont susceptibles d'avoir des répercussions financières significatives et durables sur 
le budget de l'Union européenne. 

B. Pour les dépenses obligatoires, la Commission spécifiera dans la présentation de son avant-
projet de budget:
a) les crédits liés à des dispositions législatives nouvelles ou prévues;

b) les crédits qui découlent de l'application de la législation existante lors de l'arrêt du 
budget précédent.

La Commission procédera à une estimation rigoureuse des implications financières des 
obligations de la Communauté fondées sur la réglementation. Si nécessaire, elle actualisera 
ses estimations au cours de la procédure budgétaire. Elle fournira à l'autorité budgétaire tous 
les éléments de justification nécessaires.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut saisir les deux branches de l'autorité budgétaire 
d'une lettre rectificative ad hoc afin d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des 
dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget et/ou pour corriger, sur la base des 
dernières informations disponibles concernant les accords de pêche qui seront en vigueur au 
1er janvier de l'exercice concerné, les montants et leur répartition entre les crédits inscrits sur 
la ligne opérationnelle relative aux accords internationaux en matière de pêche et ceux inscrits 
en réserve.
Cette lettre rectificative doit être transmise à l'autorité budgétaire avant la fin du mois 
d'octobre.
Si la saisine du Conseil intervient moins d'un mois avant la première lecture du Parlement 
européen, le Conseil délibérera, en règle générale, de la lettre rectificative ad hoc à l'occasion 
de sa deuxième lecture du projet de budget.

En conséquence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'efforceront de réunir, avant la 
deuxième lecture du projet de budget par le Conseil, les conditions permettant de statuer sur la 
lettre rectificative en une seule lecture de chacune des institutions concernées.

C. 1. Il est institué une procédure de concertation pour l'ensemble des dépenses.

2. L'objectif de cette procédure de concertation est de:
a) poursuivre le débat sur l'évolution globale des dépenses et, dans ce cadre, sur les 

grandes orientations à retenir pour le budget de l'exercice à venir, à la lumière de 
l'avant-projet de budget de la Commission;

b) rechercher un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur:
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– les crédits visés à la partie B, points a) et b), y compris ceux proposés dans 
la lettre rectificative ad hoc visée à ladite partie, 

– les montants à inscrire au budget au titre des dépenses non obligatoires dans 
le respect du point 40 du présent accord, et

– plus particulièrement, les questions pour lesquelles il est fait référence à 
cette procédure dans le présent accord.

3. La procédure commencera par une réunion de trilogue convoquée en temps utile pour 
permettre aux institutions de rechercher un accord, au plus tard au moment fixé par le 
Conseil pour établir son projet de budget.
Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une concertation entre le Conseil et une 
délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission.
La réunion de concertation se tiendra, sauf s'il en est décidé autrement au cours du 
trilogue, lors de la rencontre traditionnelle qui a lieu entre les mêmes participants le jour 
fixé par le Conseil pour l'établissement du projet de budget.

4. Si nécessaire, une nouvelle réunion de trilogue pourrait être convoquée avant la 
première lecture du Parlement européen, sur proposition écrite de la Commission ou sur 
demande écrite du président de la commission des budgets du Parlement européen ou du 
président du Conseil "Budget". La décision d'organiser ce trilogue fera l'objet d'un 
accord entre les institutions, intervenant après l'adoption par le Conseil du projet de 
budget et avant le vote de la commission des budgets du Parlement européen, en 
première lecture, sur les amendements.

5. Les institutions poursuivront la concertation après la première lecture du budget par 
chacune des deux branches de l'autorité budgétaire, afin de rechercher un accord sur les 
dépenses non obligatoires ainsi que sur les dépenses obligatoires et notamment pour 
débattre de la lettre rectificative ad hoc visée à la partie B.

À cet effet, une réunion de trilogue sera convoquée après la première lecture du 
Parlement européen.

Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une deuxième réunion de concertation, qui se 
tiendra le jour de la deuxième lecture du Conseil.

Si nécessaire, les institutions poursuivront leurs discussions sur les dépenses non 
obligatoires après la deuxième lecture du Conseil.

6. Au sein des trilogues, les délégations des institutions seront conduites respectivement 
par le président du Conseil "Budget", le président de la commission des budgets du 
Parlement européen et le membre de la Commission responsable du budget.

7. Chaque branche de l'autorité budgétaire prendra les dispositions nécessaires pour que 
les résultats qui pourront être obtenus lors de la concertation soient respectés durant 
toute la procédure budgétaire.

D. Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des 
amendements envisagés par l'autorité budgétaire qui créent de nouvelles actions 
préparatoires ou projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, les deux 
branches de l'autorité budgétaire informeront à la mi-juin la Commission de leurs intentions 
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dans ce domaine, de façon à ce qu'un premier débat puisse déjà avoir lieu lors de la réunion 
de concertation de la première lecture du Conseil. Les étapes suivantes de la procédure de 
concertation prévues à la partie C s'appliqueront également, ainsi que les dispositions sur 
l'applicabilité des amendements, visées au point 36 du présent accord.

Les institutions conviennent, en outre, de limiter le montant total des crédits affectés aux 
projets pilotes à 40 millions sous rubrique par exercice budgétaire. Elles conviennent 
également de limiter à 50 millions sous rubrique par exercice le montant total des crédits 
pour de nouvelles actions préparatoires et à 100 millions sous rubrique le montant total de 
crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires.

_______________
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ANNEXE III
CLASSIFICATION DES DÉPENSES

RUBRIQUE 1 Croissance durable

1A Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Dépenses non 
obligatoires 

(DNO)
1B Cohésion pour la croissance et l'emploi DNO

RUBRIQUE 2 Conservation et gestion des ressources naturelles DNO
Sauf:

- dépenses de la politique agricole commune 
concernant les mesures de marché et les aides 
directes, y compris les mesures relatives au 
marché de la pêche et les accords de pêche conclus 
avec des tiers

Dépenses 
obligatoires 

(DO)

RUBRIQUE 3 Citoyenneté, liberté, sécurité et justice DNO
3A Liberté, sécurité et justice DNO
3B Citoyenneté DNO

RUBRIQUE 4 L'UE acteur mondial DNO
Sauf:

- dépenses résultant d'accords internationaux que 
l'Union européenne a conclus avec des tiers DO

- contribution à des institutions ou organisations 
internationales DO

- provisionnement du Fonds de garantie de prêts DO
RUBRIQUE 5 Administration DNO

Sauf: 
- pensions et allocations de départ DO
- indemnités et contributions diverses relatives à la 

cessation définitive des fonctions DO

- frais de contentieux DO
- dommages et intérêts DO

RUBRIQUE 6 Compensations DO

--------------------------
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ANNEXE IV

FINANCEMENT DES DÉPENSES DÉCOULANT
DES ACCORDS DE PÊCHE

A. Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes relevant du 
domaine politique de la pêche (par référence à la nomenclature de l'établissement du budget 
par activités):
a) accords internationaux en matière de pêche (11 03 01);

b) contributions à des organisations internationales (11 03 02).
Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui sont en vigueur au 1er

janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne 11 03 01. Les montants se rapportant 
à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entrent en vigueur après le 1er janvier de 
l'exercice concerné, seront affectés à la ligne 40 02 41 02–Réserves/crédits dissociés 
(dépenses obligatoires).

B. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer 
d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de 
l'annexe II, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve.

C. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la 
préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les 
institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées 
dans les meilleurs délais.
Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la 
Commission fournira à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, 
sous forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que 
sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la 
Commission proposera des mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées 
sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.

_______________
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DÉCLARATIONS

1. DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE 
L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Conformément au point 7 de l'accord interinstitutionnel, la Commission établira d'ici la fin de 
2009 un rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel, accompagné, le cas 
échéant, des propositions qui conviennent.

2. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT 27 DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la Commission informera l'autorité 
budgétaire du montant disponible au titre de l'instrument de flexibilité visé au point 27 de 
l'accord interinstitutionnel.

Toute décision visant à mobiliser un montant supérieur à 200 millions sous rubrique au titre 
de l'instrument de flexibilité requerra une décision de report.

3. DÉCLARATION RELATIVE AU RÉEXAMEN DU CADRE FINANCIER

1. Dans les conclusions du Conseil européen, la Commission a été invitée à entreprendre 
un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y 
compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la 
compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009. Ce réexamen 
devrait s'accompagner d'une évaluation du fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement européen sera associé au réexamen à tous les stades de 
la procédure de réexamen sur la base des dispositions suivantes:

- au cours de la phase d'examen suivant la présentation du réexamen par la 
Commission, on veillera à ce que des discussions appropriées soient menées avec 
le Parlement européen sur la base du dialogue politique normal entre institutions 
et à ce que les positions du Parlement européen soient dûment prises en compte;

- conformément à ses conclusions de décembre 2005 concernant ce réexamen, le 
Conseil européen "pourra prendre des décisions sur toutes les questions qui y sont 
traitées". Le Parlement européen sera associé à toutes les mesures formelles de 
suivi conformément aux procédures pertinentes et dans le plein respect des droits 
dont il jouit.

2. Dans le cadre du processus de consultation et de réflexion conduisant à l'élaboration du 
réexamen, la Commission s'engage à tenir compte de l'échange de vues approfondi 
qu'elle mènera avec le Parlement européen lors de l'analyse de la situation. La 
Commission prend également acte de l'intention du Parlement européen de convoquer 
une conférence pour dresser le bilan du système des ressources propres, à laquelle 
participeront les parlements nationaux. Les résultats de cette conférence seront 
considérés comme une contribution dans le cadre dudit processus de consultation. Il est 
entendu que les propositions de la Commission seront présentées sous l'entière 
responsabilité de celle-ci.

4. DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À LA COHÉRENCE DES 
ACTIONS EXTÉRIEURES

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent la nécessité d'une 
rationalisation des différents instruments pour les actions extérieures. Ils conviennent qu'une 
telle rationalisation des instruments, tout en améliorant la cohérence et la capacité de réponse 
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de l'action de l'Union européenne, ne devrait pas réduire les pouvoirs de l'autorité législative -
notamment quant au contrôle politique exercé sur les choix stratégiques - et de l'autorité 
budgétaire. Le texte de la réglementation en question devrait refléter ces principes et 
comprendre, le cas échéant, le contenu politique nécessaire ainsi qu'une répartition indicative 
des ressources, et, si besoin, une clause de réexamen prévoyant une évaluation de la mise en 
œuvre de la réglementation au plus tard après trois ans.
Dans le cas des actes législatifs de base adoptés en procédure de codécision, la Commission 
informera et consultera systématiquement le Parlement européen et le Conseil par l'envoi de 
projets de documents de stratégie nationaux, régionaux ou thématiques.

Lorsque le Conseil décidera de l'accession des candidats potentiels au statut de préadhésion 
durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel, la Commission révisera le cadre 
pluriannuel indicatif prévu par l'article 4 du règlement établissant un instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) pour tenir compte de l'incidence de ce changement sur les dépenses, et le 
transmettra au Parlement européen et au Conseil.
La Commission fournira dans l'avant-projet de budget une nomenclature garantissant les 
prérogatives de l'autorité budgétaire en matière d'action extérieure.

5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À 
LA COHÉRENCE DES ACTIONS EXTÉRIEURES

La Commission s'engage à entretenir un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le 
contenu des documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques et à prendre dûment 
en considération la position du Parlement européen dans la mise en œuvre desdites stratégies.
Ce dialogue inclura une discussion sur l'accession des candidats potentiels au statut de 
préadhésion durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel.

6. DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, les institutions s'engagent à améliorer 
l'exécution du budget et à accroître la visibilité et les avantages du financement de l'Union 
européenne pour les citoyens sans mettre en question les progrès réalisés lors de la refonte du 
règlement financier en 2002. Elles s'efforceront aussi, autant que possible, durant la phase 
finale des négociations sur la révision du règlement financier et de ses modalités d'application, 
de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers, le principe de 
proportionnalité des coûts administratifs et la convivialité des procédures.
La révision du règlement financier sera effectuée sur la base d'une proposition modifiée 
élaborée par la Commission conformément à la procédure de concertation instaurée par la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 
1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord en 2002. Les institutions viseront 
également une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive en vue de l'adoption 
rapide des modalités d'exécution afin de simplifier les procédures de financement, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté. 
Le Parlement européen et le Conseil s'engagent fermement à conclure les négociations sur le 
règlement financier de manière à permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si 
possible.

7. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, la Commission s'engage:
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- à informer le Parlement européen et le Conseil si, dans une proposition d'acte législatif, 
elle juge nécessaire de s'écarter des dispositions du règlement financier, et à exposer les 
motivations de ce choix;

- à veiller à ce que les propositions législatives importantes et toute modification de fond 
les concernant fassent l'objet d'une analyse d'impact législatif tenant dûment compte des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

8. DÉCLARATION RELATIVE AUX NOUVEAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et la Banque européenne 
d'investissement (BEI), dans leurs domaines de compétence respectifs, à faire des 
propositions visant:
- conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2005, à porter jusqu'à 

10 milliards sous rubrique la capacité de financement de la BEI pour les prêts et 
garanties en matière de recherche et de développement durant la période 2007-2013, 
dont une contribution de la BEI pouvant atteindre 1 milliard sous rubrique, provenant de 
la réserve destinée à l'instrument de financement avec partage des risques; 

- à renforcer les instruments en faveur des réseaux transeuropéens (RTE) et des petites et 
moyennes entreprises, en portant le montant des prêts et garanties disponibles à ce titre 
à quelque 20 et 30 milliards sous rubrique maximum, respectivement, dont une 
contribution de la BEI pouvant atteindre 0,5 milliard sous rubrique, provenant de la 
réserve (RTE), et 1 milliard sous rubrique (compétitivité et innovation), respectivement.

9. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À LA MODULATION 
VOLONTAIRE

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
concernant la modulation volontaire des dépenses de marché et des paiements directs de la 
politique agricole commune au profit du développement rural dans une proportion maximale 
de 20 %, et les réductions des dépenses de marché. Lors de l'établissement des modalités de 
cette modulation dans les actes législatifs concernés, le Parlement européen évaluera la 
faisabilité de telles dispositions compte tenu des principes de l'UE tels que les règles de 
concurrence et autres dispositions. Le Parlement européen réserve actuellement sa position 
sur l'issue de la procédure. Il estime qu'il convient d'aborder la question du cofinancement de 
l'agriculture dans le cadre du réexamen de 2008-2009.

10. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA MODULATION VOLONTAIRE

La Commission prend note du point 62 des conclusions du Conseil européen de décembre 
2005, selon lesquelles les États membres peuvent transférer des sommes additionnelles des 
dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune vers le 
développement rural dans une proportion maximale de 20 % des montants qu'ils perçoivent au 
titre des dépenses de marché et des paiements directs.
Lorsqu'elle fixera les modalités de cette modulation dans les actes juridiques concernés, la 
Commission s'efforcera de rendre cette modulation volontaire possible tout en veillant 
soigneusement à ce qu'un tel mécanisme reflète aussi étroitement que possible les règles 
fondamentales régissant la politique de développement rural.

11. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU PROGRAMME NATURA 2000

Le Parlement européen fait part de son inquiétude à propos des conclusions du Conseil 
européen de décembre 2005 concernant la réduction des dépenses de la politique agricole 
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commune en matière de développement rural et de ses répercussions sur le cofinancement 
communautaire du programme Natura 2000. Il invite la Commission à évaluer les 
conséquences de ces dispositions avant de soumettre de nouvelles propositions. Il estime 
qu'une priorité absolue devrait être donnée à l'intégration de Natura 2000 dans les Fonds 
structurels et le développement rural. En tant que partie de l'autorité législative, il réserve 
actuellement sa position sur l'issue de la procédure.

12. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU COFINANCEMENT PRIVÉ ET 
À LA TVA LIÉS A LA COHÉSION POUR LA CROISSANCE ET POUR L'EMPLOI

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
sur l'application de la règle de dégagement automatique "n+3" sur une base transitoire. Il 
invite la Commission, lorsqu'elle fixera les modalités d'application de cette règle dans les 
actes législatifs concernés, à garantir l'application de règles communes au cofinancement 
privé et à la TVA liés à la cohésion pour la croissance et pour l'emploi.

13. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'ESPACE 
DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE

Le Parlement européen considère que lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la 
Commission devra estimer soigneusement le coût des activités prévues relatives à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et que le financement de ces activités devrait être débattu 
dans le cadre des procédures prévues à l'annexe II de l'accord interinstitutionnel.

_______________
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Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de 
modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (2008/2320(ACI))
- raportul Jo Leinen (Ediţie provizorie)

Parlamentul European ,

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(1) , în special punctul 
25,

–   având în vedere propunerea Comisiei de proiect de modificare a Acordului interinstituţional din 
17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna 
gestiune financiară (COM(2008)0834),

–   având în vedere rezoluţia sa din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de modificare a 
Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 
privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (A6-0504/2008)(2) ,

–   având în vedere articolul 120 alineatul (1) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0509/2008),

A.   întrucât Comisia pentru bugete recomandă aprobarea propunerii de modificare a Acordului 
interinstituţional din 17 mai 2006 menţionat anterior;

B.   întrucât propunerea de modificare nu generează niciun motiv de preocupare în ceea ce priveşte 
tratatele şi Regulamentul de procedură al Parlamentului,

1.   aprobă modificarea Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (2007-2013) anexată la 
prezenta decizie;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie şi anexa sa, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

(1)JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2)Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ANEXĂ

MODIFICAREA ACORDULUI INTERINSTITUȚIONAL DIN 17 MAI 2006 DINTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMISIE PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ 
ȘI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL ŞI COMISIA

întrucât:

(1)  Evoluţia recentă a preţurilor la produsele alimentare şi la produsele de bază a produs îngrijorări, 
în special în ceea ce priveşte impactul acestei evoluţii asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Comisia a 
propus crearea unui nou mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor produselor alimentare în 
ţările în curs de dezvoltare(1) şi cele două componente ale autorităţii bugetare au ajuns, în cadrul 
reuniunii de conciliere din 21 noiembrie 2008, la un acord privind furnizarea parţială a finanţării 
pentru acest mecanism din Rezerva pentru ajutoare de urgenţă. 

(2)  Întrucât suma rămasă în Rezerva pentru ajutoare de urgenţă pentru anul 2008 este insuficientă 
pentru a acoperi necesităţile mecanismului pentru produse alimentare, este necesară creşterea sumei 
respective pentru a face posibilă contribuţia rezervei la finanţarea mecanismului pentru produse 
alimentare.

(3)  În vederea abordării acestei situaţii excepţionale, Rezerva pentru ajutoare de urgenţă ar trebui să 
fie mărită la 479 218 000 EUR (preţuri curente), cu caracter unic şi excepţional pentru anul 2008.

(4)  Punctul 25 din Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară 
ar trebui modificat în consecinţă, 

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

La punctul 25 primul paragraf se adaugă următoarea teză:

" 

Acest cuantum este mărit în mod excepţional la 479 218 000 EUR (preţuri curente) pentru anul 
2008.

" 

Adoptată la Strasbourg, 18 decembrie 2008

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu Pentru Comisie

Preşedintele Preşedintele Preşedintele

(1)COM(2008)0450 – 2008/0149(COD).
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Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2006 privind aspectele instituţionale ale 
capacităţii Uniunii Europene de a integra noi state membre (2006/2226(INI)) - raportul de 
Alexander Stubb

Le Parlement européen,

 vu l'article 49 du traité sur l'Union européenne,

 vu les conclusions de la présidence des réunions du Conseil européen de juin 1993 à 
Copenhague, de décembre 1995 à Madrid, de décembre 1997 à Luxembourg, de juin 2003 à 
Thessalonique ainsi que de décembre 2004, juin 2005 et juin 2006 à Bruxelles,

 vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

 vu le document de stratégie pour l’élargissement 2005 de la Commission (COM(2005)0561),

 vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

 vu sa résolution du 28 septembre 2005 sur l'ouverture des négociations avec la Turquie2,

 vu les cadres de négociation adoptés par le Conseil le 3 octobre 2005 pour la Turquie et la 
Croatie,

 vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne3,

 vu sa résolution du 16 mars 2006 sur le document de stratégie pour l’élargissement 2005 de la 
Commission4, 

 vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d'analyse sur 
l'avenir de l'Europe5,

 vu sa résolution du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion6,

 vu l'article 45 de son règlement,

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0393/2006),

A. considérant que le Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 a offert une perspective européenne 
claire aux pays des Balkans occidentaux, avec pour but ultime leur adhésion à l'Union 

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 163.
3 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0096.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0263.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0381.
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(programme de Thessalonique),

B. considérant que le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 a réaffirmé son engagement en 
faveur de la mise en œuvre intégrale du programme de Thessalonique et que celui des 15 et 16 
juin 2006 a réaffirmé son intention de respecter les engagements pris à l'égard des pays de 
l'Europe du Sud-Est (Turquie et Croatie, pays avec lesquels des négociations d'adhésion ont été 
engagées, ancienne République yougoslave de Macédoine, en tant que pays candidat, et les pays 
des Balkans occidentaux en tant que candidats potentiels) en matière d'élargissement, tout en 
soulignant la nécessité de veiller à ce que l'Union "soit en mesure de fonctionner politiquement, 
financièrement et institutionnellement lorsqu'elle s'élargit",

C. considérant que le Conseil a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec la Turquie et 
la Croatie le 3 octobre 2005,

D. considérant que le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a accordé le statut de pays 
candidat à l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

E. considérant que depuis 1993, le respect de l'ensemble des critères de Copenhague a constitué le 
fondement de l'adhésion à l'Union et qu'il devrait toujours en être ainsi pour les adhésions 
futures,

F. considérant que les critères de Copenhague mentionnent également comme un élément 
important la "capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de 
l'intégration européenne",

G. considérant qu'à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la capacité 
institutionnelle de l'Union à intégrer de nouveaux États membres a fait l'objet d'un débat accru 
dans le contexte des élargissements, 

H. considérant que, dans sa résolution précitée sur le document de stratégie pour l'élargissement 
2005, le Parlement européen a invité la Commission à présenter, d'ici la fin de l'année 2006, un 
rapport établissant les principes qui définissent la capacité d'absorption de l'Union,

I. considérant que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a conclu que "le rythme de 
l'élargissement doit tenir compte de la capacité d'absorption de l'Union" et a décidé de tenir, en 
décembre 2006, un débat "sur tous les aspects d'élargissements ultérieurs, y compris la capacité 
de l'Union d'absorber de nouveaux membres et les nouveaux moyens d'améliorer la qualité du 
processus d'élargissement, sur la base des expériences positives acquises jusqu'à présent", sur la 
base d'un rapport "sur tous les aspects qui ont trait à la capacité d'absorption de l'Union", que la 
Commission doit présenter avec son rapport annuel sur l'élargissement et le processus de 
préadhésion,

J. considérant que selon le Conseil européen, ce rapport devrait "également porter sur la question 
de la perception actuelle et future de l'élargissement par les citoyens et tenir compte de la 
nécessité de bien expliquer le processus d'élargissement à la population de l'Union",

K. considérant que le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 à Bruxelles a déclaré que "les 
négociations d'adhésion qui doivent encore être ouvertes avec des candidats dont l'adhésion 
pourrait avoir des conséquences financières importantes ne sauraient être conclues qu'après 
l'établissement du cadre financier pour la période débutant en 2014 et les réformes financières 
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qui pourraient en découler",

L. considérant que la notion de capacité d'intégration comporte le défi d'une adaptation de l'Union 
pour accueillir ses nouveaux membres; que ce défi n'a toujours pas été relevé, notamment suite 
au rejet du traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas, sachant que ce traité permettrait à 
l'Union de fonctionner de manière efficace et démocratique, le problème des ressources propres 
restant à résoudre,

M. considérant qu'un débat se poursuit à l'heure actuelle sur ce que l'on appelle la "capacité 
d'absorption" de l'Union dans le contexte des élargissements futurs,

N. considérant que la Président de la Commission a indiqué devant le Parlement européen qu'il 
estime qu'un règlement institutionnel devrait précéder tout élargissement futur et a exprimé 
l'espoir qu'un tel règlement institutionnel, tel qu'exposé par le Conseil européen des 15 et 16 juin 
2006, pourra être obtenu d'ici la fin de 2008, ce qui permettra à l'Union de respecter ses 
engagements à l'égard des pays engagés dans les négociations d'adhésion et de ceux auxquels 
elle a ouvert une perspective d'adhésion,

O. considérant que, comme l'ont fait observer les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil 
européen de Copenhague de 1993, un règlement institutionnel de ce type est avant tout 
nécessaire pour maintenir l'élan de l'intégration européenne,

1. souligne que les élargissements ont contribué à renforcer l'Union, à stimuler sa croissance 
économique, à renforcer son rôle dans le monde et à encourager le développement de nouvelles 
politiques de l'Union;

2. rappelle que la notion de "capacité d'absorption" a été mentionnée formellement pour la 
première fois en 1993, lorsque le Conseil européen de Copenhague a reconnu que, outre les 
critères politiques et économiques auxquels les pays candidats doivent répondre pour adhérer à 
l'Union, "la capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de 
l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt général 
aussi bien de l'Union que des pays candidats";

3. rappelle que, même si tous les élargissements de l'Union ont conduit à des changements de son 
cadre institutionnel, politique et financier, ces modifications n'ont pas suffi à préserver 
l'efficacité du processus décisionnel de l'Union;

4. estime que les termes de "capacité d'absorption" ne véhiculent pas correctement l'idée qu'ils 
visent à exprimer, dans la mesure où l'Union n'absorbe en rien ses membres, et propose en 
conséquence de les remplacer par l'expression "capacité d'intégration" qui reflète mieux la 
nature de l'adhésion à l'Union;

5. souligne que la "capacité d'intégration" ne constitue pas un nouveau critère applicable aux pays 
candidats mais une condition du succès de l'élargissement et de l'approfondissement du 
processus d'intégration européenne; que la responsabilité d'améliorer cette "capacité 
d'intégration" incombe à l'Union et non aux pays candidats;

6. considère que la notion de "capacité d'intégration" suppose que, après l'élargissement:

 les institutions européennes soient à même de fonctionner correctement et de prendre des 



PE423.766 230/377 DV\779820RO.doc

RO

décisions de manière efficace et démocratique, conformément à leurs procédures 
spécifiques,

 les ressources financières de l'Union soient suffisantes pour financer ses activités de manière 
appropriée,

 l'Union parvienne à mettre en œuvre ses politiques et à atteindre ses objectifs avec succès, 
de manière à poursuivre son projet politique;   

7. estime qu'afin de garantir sa capacité d'intégration, l'Union doit décider de l'ampleur et du 
contenu des réformes qu'il lui faut mener à bien avant toute adhésion future; son évaluation, 
dans ce contexte, doit être effectuée tout au long des étapes-clé du processus d'élargissement, en 
prenant en compte l'impact éventuel des nouveaux États membres sur ses capacités 
institutionnelles, financières et décisionnelles;

8. reconnaît que l'Union est à présent confrontée à la difficulté de donner suite aux engagements 
qu'elle a pris à l'égard des pays de l'Europe du Sud-Est, en raison de sa structure institutionnelle, 
financière et politique actuelle qui n'est pas appropriée pour de nouveaux élargissements et doit 
être améliorée;

Les aspects institutionnels de la capacité d'intégration

9. souligne que, avant tout élargissement futur, une réforme de l'Union est indispensable pour 
permettre à cette dernière de fonctionner de manière plus efficace, plus transparente et plus 
démocratique; à cet égard, tout élargissement futur exigera les réformes institutionnelles 
suivantes:

a) l'adoption d'un nouveau système de vote à la majorité qualifiée renforçant la capacité du 
Conseil de prendre des décisions;

b) l'extension substantielle des domaines auxquels s'applique le vote à la majorité qualifiée;

c) l'accroissement substantiel de la participation du Parlement européen aux questions 
budgétaires et législatives, sur un pied d'égalité avec le Conseil;

d) la modification du système de rotation des présidences du Conseil européen et du Conseil;

e) la création d'un poste de ministre des affaires étrangères;

f) une nouvelle modification de la composition de la Commission, au-delà de celle prévue par 
le traité de Nice;

g) le renforcement du rôle du Président de la Commission et le renforcement de sa légitimité 
démocratique grâce à son élection par le Parlement européen;

h) l'extension de la compétence de la Cour de justice à tous les domaines d'activité de l'Union, 
y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux;

i) la mise en place de mécanismes permettant la participation des parlements nationaux au 
contrôle de l'action de l'Union;



DV\779820RO.doc 231/377 PE423.766

RO

j) l'amélioration des dispositions relatives à la flexibilité, afin de répondre à l'éventualité 
croissante de ne pas voir tous les États membres désireux ou capables de mettre en place 
certaines politiques au même moment;

k) la modification de la procédure de modification des traités, de manière à la simplifier, à la 
rendre plus efficace et à renforcer son caractère démocratique et sa transparence;

l) la suppression de la "structure par piliers" et son remplacement par une entité unique dotée 
d'une structure unifiée et de la personnalité juridique;

m) l'adoption d'une clause permettant aux États membres de se retirer de l'Union;

n) la définition claire des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, de même que des objectifs de 
cette dernière;

o) la définition claire des compétences de l'Union et des principes qui gouvernent son action et 
ses relations avec les États membres;

p) le renforcement de la transparence du processus décisionnel de l'Union, et ce grâce à un 
contrôle public des activités du Conseil lorsqu'il agit en tant que branche de l'autorité 
législative;

q) la définition claire et la simplification des instruments au moyen desquels l'Union exerce ses 
compétences;

souligne que toutes ces réformes figurent déjà dans le traité constitutionnel et que leur entrée en 
vigueur permettrait le bon fonctionnement d'une Union élargie et garantirait sa capacité de 
prendre des décisions de manière efficace et démocratique;

Autres aspects pertinents de la capacité d'intégration

10. souligne que, outre les réformes institutionnelles nécessaires, de nouveaux élargissements de 
l'Union exigeront des modifications dans d'autres aspects importants de sa structure, 
notamment:

a) l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'amélioration des 
politiques de solidarité entre les États membres;

b) la révision de son cadre financier, y compris pour ce qui concerne son système de 
financement, de manière à l'adapter aux nouveaux besoins d'une Union élargie, en se 
fondant sur le "réexamen complet et global" du cadre financier pour 2007-2013 déjà prévu 
pour 2008/2009 conformément à la résolution du Parlement sur les défis politiques et les 
moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 du 8 juin 20051 et aux dispositions de 
l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 
mai 20062;

c) la redéfinition de plusieurs de ses politiques, dont certaines ont été mises en place il y a 

                                               
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.
2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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cinquante ans, de manière à lui permettre de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, de 
renforcer sa capacité d'action sur la scène internationale et de s'adapter aux nouveaux défis 
auxquels une Union beaucoup plus grande et beaucoup plus diverse doit faire face à l'heure 
de la mondialisation;

d) le renforcement de la politique européenne de voisinage, visant à mettre en place un 
instrument approprié pour établir des relations mutuellement bénéfiques avec les pays 
européens qui n'ont pas de perspectives immédiates d'adhésion du fait qu'ils ne remplissent 
pas les conditions requises à cette fin ou font le choix de ne pas être membres;

11. souligne que les réformes susmentionnées doivent aller de pair avec des actions visant à 
accroître l'acceptation de l'élargissement par l'opinion publique et rappelle la responsabilité des 
dirigeants politiques européens en matière d'information du public quant aux objectifs et aux 
avantages mutuels de l'élargissement et de l'unification de l'Europe; soutient la Commission 
dans son effort d'utiliser "toute une série de canaux pour faire connaître sa politique 
d'élargissement et réfuter les idées fausses auxquelles on associe cette dernière, en y opposant 
des faits probants", tel qu'exprimé dans son document de stratégie pour l'élargissement 2005 
précité;

12. rappelle, toutefois, que toute décision de l'Union d'admettre un nouvel État membre est prise sur 
la base d'une procédure qui comporte de nombreuses sauvegardes, à savoir une décision 
unanime de l'ensemble des États membres pour l'ouverture et la conclusion des négociations 
d'adhésion, l'approbation du Parlement européen et la ratification de chaque traité d'adhésion par 
tous les États membres;

13. souligne, en tout cas, qu'en signant un traité d'adhésion, les gouvernements des États membres 
s'engagent pleinement à tout mettre en œuvre pour que le processus de ratification dudit traité 
soit couronné de succès, conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays;

14. estime que l'avis conforme du Parlement européen, requis en vertu de l'article 49 du traité UE 
pour que le Conseil puisse statuer sur l'adhésion de nouveaux États membres, devrait s'appliquer 
à la décision d'entamer des négociations ainsi qu'à leur clôture;

Conclusions

15. réaffirme son engagement à l'égard de l'élargissement en tant qu'occasion historique de garantir 
la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie et l'État de droit, de même que la croissance 
économique et la prospérité en Europe; réaffirme sa conviction que l'élargissement doit aller de 
pair avec l'approfondissement de l'Union pour que les objectifs du processus d'intégration 
européenne ne soient pas compromis;

16. souligne que l'Union doit être en mesure d'adapter sa structure institutionnelle, financière et 
politique en temps opportun pour éviter que des retards imprévus n'interviennent dans l'adhésion 
des pays candidats une fois établi que ces derniers satisfont à l'ensemble des conditions 
d'adhésion;

17. réaffirme que le traité de Nice n'offre pas un fondement approprié pour de nouveaux 
élargissements;

18. réaffirme qu'il apporte son soutien au traité constitutionnel, lequel offre déjà des solutions 
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concernant la plupart des réformes auxquelles l'Union doit procéder pour répondre à ses 
engagements actuels en matière d'élargissement et représente l'expression tangible de la relation 
entre approfondissement et élargissement; met en garde contre le fait que toute tentative visant à 
encourager une mise en œuvre fragmentaire de certains éléments de l'ensemble constitutionnel 
peut mettre en danger le compromis global sur lequel il repose;

19. prend acte du calendrier établi par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 pour dégager une 
solution à la crise constitutionnelle d'ici le deuxième semestre de 2008 au plus tard;

20. réaffirme son engagement à œuvrer en faveur d'un règlement constitutionnel pour l'Union dans 
les meilleurs délais, dans tous les cas avant que les citoyens de l'Union ne soient appelés à 
participer aux élections européennes de 2009, afin que l’Union puisse honorer les engagements 
pris à l’égard de pays candidats et être prête à les accueillir;

°

°        °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux 
parlements et aux gouvernements des États membres, aux parlements et aux gouvernements de 
la Turquie, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de l'Albanie, de 
la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, aux institutions provisoires du 
gouvernement autonome du Kosovo ainsi qu'à la mission des Nations unies au Kosovo.
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Rezoluţia Parlamentului European din 23 martie 2006 privind partidele politice europene 
(2005/2224(INI)) - raportul Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 12, paragraphe 2, 
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 
4, du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article I-46, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 
2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen136, en 
particulier son article 12 (ci-après dénommé "le règlement"),

– vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 21 septembre 2005 sur le financement 
des partis au niveau européen conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du 29 
mars 2004 accompagné de dispositions d'exécution concernant le règlement137,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que l'avis de la 
commission des affaires juridiques (A6-0042/2006),

A. considérant que la poursuite d'une Union proche des citoyens et démocratique est une 
condition de l'adhésion par les citoyens aux prochaines étapes de l'intégration européenne et 
que, par conséquent, l'achèvement de la démocratie européenne doit être une priorité 
essentielle,

B. considérant que les partis politiques, y inclus les partis politiques européens, représentent un 
élément fondamental dans le développement de la démocratie au niveau européen,

C. considérant que les partis politiques jouent un rôle important dans la promotion des valeurs 
démocratiques telles que la liberté, la tolérance, la solidarité et l'égalité des genres,

D. considérant que la réflexion approfondie sur l'avenir de l'Europe exige un dialogue 
approfondi avec les citoyens et que, dans ce domaine, un rôle clé incombe aux partis 
politiques au niveau européen,

E. considérant que, dans de nombreux États de l'Union les partis politiques sont soutenus dans 
leur mission d'information et de formation de la volonté politique par des crédits publics,

F. considérant que des familles politiques se sont regroupées en tant que partis politiques 
européens et que leur tâche a été encouragée par des crédits communautaires,

G. considérant qu'un financement public des partis européens au niveau de l'Union s'appuie sur 
l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne,

                                               
136 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
137 Document PE 362.124/BUR/Ann. 2.
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H. considérant que les partis politiques européens ne sont pas autorisés à constituer des 
réserves en économisant des sommes versées à titre de subvention ou en économisant leurs 
propres ressources; considérant que si le bilan financier révèle que des partis enregistrent un 
résultat financier positif (profit), le montant de l'excédent est déduit de la subvention finale,

I. considérant que le règlement constitue un premier pas vers un cadre juridique pour les partis 
politiques européens,

J. considérant que les partis politiques ont exprimé une série de souhaits concernant 
l'aménagement futur du financement des partis au niveau européen138,

K. considérant que le Secrétaire général du Parlement a présenté un rapport sur l'application du 
règlement,

L. considérant que le financement public des partis au titre du règlement ne vise pas à 
compliquer la constitution, par les partis politiques européens, de réserves prélevées sur 
leurs propres ressources (dons, cotisations des adhérents, rémunérations de prestations, etc.) 
ou même à l'empêcher, et qu'il leur est uniquement fait interdiction d'utiliser les fonds de 
cette subvention pour dégager un excédent à la fin de l'exercice;

M. considérant qu'un parti politique européen, comme toute autre organisation à but lucratif ou 
non, a besoin, pour sa programmation à long terme, d'un minimum de sécurité financière, 
notamment du fait qu'il doit honorer ses engagements envers le personnel, les fournisseurs 
et les contractants sur une longue période de temps,

N. considérant qu'en vertu des réglementations actuelles, les partis politiques européens ne 
reçoivent pas de garantie financière s'étendant sur une période de plus d'un an; considérant 
que les subventions qui leurs sont attribuées sont déterminées chaque année et sont 
totalement dépendantes du nombre de partis qui demandent à être reconnus et du nombre de 
députés européens qu'ils comptent dans leurs rangs; considérant que les subventions en 
question peuvent fluctuer considérablement d'une année à l'autre si de nouveaux partis 
politiques apparaissent ou si un changement a lieu dans le nombre de députés que comptent 
les partis politiques,

O. considérant que deux nouveaux partis ont récemment demandé à être reconnus et ont 
présenté des demandes de subvention au Parlement, ce qui a fait passer de 8 à 10 le nombre 
de partis politiques européens,

P. considérant que la situation actuelle rend les partis extrêmement dépendants du Parlement 
sur le plan financier car ils ne peuvent financer leurs engagements sur le long terme que 
dans la mesure où il y a un flux de subventions constant et garanti de la part du Parlement,

Q. considérant que la situation actuelle n'encourage pas les partis politiques européens à se 
doter d'une véritable gestion financière dans la mesure où il n'y a pas de véritable incitation 
à appliquer les principes de l'efficacité économique dans la gestion des dépenses,

R. considérant que les partis politiques européens sont tenus de présenter un budget annuel 
ventilé sur cinq catégories; considérant que cette structure budgétaire est imposée par le 

                                               
138 Document commun de Mmes et MM. Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, 
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Parlement,

S. considérant qu'aux termes de l'article I.3.3 du formulaire type de convention de subvention 
au fonctionnement entre le Parlement et un parti politique européen139, les transferts entre 
rubriques budgétaires ne peuvent excéder 20 % du montant de chaque rubrique,

T. considérant que le plafonnement du transfert d'argent entre rubriques budgétaires empêche 
les partis politiques européens de modifier leurs priorités politiques en cours d'année,

U. considérant que les partis politiques européens sont désormais en mesure de posséder un 
statut juridique, avec la personnalité juridique dans le pays où ils ont leur siège; considérant 
que certains partis ont choisi la forme juridique d'une association belge sans but lucratif et 
d'autres pour la forme juridique d'une association internationale sans but lucratif,

V. considérant, cependant, que le traitement fiscal des partis politiques européens et celui des 
institutions européennes demeurent très différents,

W. considérant que le Parlement a été chargé par le biais du règlement de publier un rapport sur 
l'application du règlement et d'indiquer dans ce rapport d'éventuelles modifications,

Le contexte politique

1. constate qu'il existe un fossé entre de nombreux citoyens et les institutions européennes, ce 
qui est imputable au fait que, jusqu'à présent, la communication et l'information politiques 
sur la politique européenne ont été insuffisantes;

2. exprime la conviction que les partis politiques au niveau européen doivent, au-delà du rôle 
d'organisation faîtière, se développer pour devenir des acteurs vivants, enracinés à tous les 
niveaux de la société, proposant des choix de politique européenne et œuvrant à la 
participation effective des citoyens non seulement à travers les élections européennes mais 
également dans tous les autres aspects de la vie politique européenne;

3. considère que les partis politiques au niveau européen représentent un élément essentiel de 
la formation et de l'expression d'une opinion publique européenne sans laquelle l'Union ne 
peut poursuivre son développement avec succès;

4. souligne la nécessité de parvenir, au-delà des règlements relatifs au financement des partis 
politiques au niveau européen, à un véritable statut européen des partis définissant leurs 
droits et leurs devoirs et leur donnant la possibilité d'obtenir une personnalité juridique
s'appuyant sur le droit communautaire et s'exerçant dans les États membres; demande que sa 
commission des affaires constitutionnelles examine la question du statut européen des partis 
politiques européens d’un point de vue juridique et fiscal et élabore des propositions 
concrètes à cette fin;

5. demande instamment que, dans ce statut, soit adoptée une réglementation sur l'adhésion 
individuelle aux partis au niveau européen, la direction, la présentation de candidats et les 
élections ainsi que sur les modalités des congrès et des réunions des partis et le soutien dont 
ils bénéficient;

                                               
139 Annexe 2 de la décision du Bureau du Parlement du 29 mars 2004, fixant les modalités d'application 

du règlement (CE) n° 2004/2003 (JO C 155 du 12.6.2004, p. 1)
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Expériences et propositions d'amélioration

6. demande à la Commission d'étudier, à l'occasion d'une révision du règlement (CE) n° 
2004/2003, la possibilité d'introduire, au sujet du financement des partis politiques au 
niveau européen à partir du budget communautaire, des dispositions  qui ne se fondent pas 
sur la notion de subvention au sens du titre VI de la première partie du règlement financier, 
en gardant à l'esprit que cette notion s'accommode mal des caractéristiques particulières des 
partis politiques; 

7. note que trois plaintes visant à obtenir l'annulation du règlement ont été jugées irrecevables 
par le tribunal de première instance le 11 juillet 2005, et qu'un recours a été introduit contre 
l'un des arrêts;

8. se félicite de ce que, depuis le début de la législature, après l'élection du Parlement européen 
en juin 2004, huit regroupements de formations politiques d'États membres aient fondé des 
partis politiques au niveau européen et aient pu bénéficier d'une aide financière 
conformément aux dispositions du règlement;

9. constate que l'octroi, le 18 juin 2004, d'aides financières pour l'exercice 2004 à hauteur de 
4,648 millions EUR a commencé par un appel à propositions et s'est dûment achevé par la 
décision du Bureau du 6 juillet 2005 sur la fixation définitive du montant des aides 
financières,

10. constate avec satisfaction que, pour le recrutement de leurs salariés, tous les partis 
politiques au niveau européen ont tenu compte dans une large mesure du principe de 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes; les encourage à assurer une meilleure 
représentation des femmes par rapport aux hommes sur leurs listes de candidats et parmi 
leurs élus;

11. indique que le budget de l'Union européenne prévoyait pour 2005 des crédits d'un montant 
de 8,4 millions EUR pour le financement des partis, crédits que le Bureau a affectés au huit 
partis qui avaient déposé une demande, conformément à la clé de répartition prévue dans le 
règlement;

12. apprend que, s'agissant de l'assistance technique accordée contre paiement par le Parlement 
conformément au règlement, un montant global de 20 071 EUR a été facturé en 2004 aux 
partis politiques européens (salles, techniciens et, en particulier, services d'interprétation);

13. estime que, compte tenu de l'expérience pratique acquise à ce jour et des dispositions 
budgétaires, les modifications suivantes devraient être apportées au système de 
financement: 

a) le règlement ne définit que des orientations concernant la procédure de demande. Il 
faudrait, pour éviter des dépenses inutiles à la charge des candidats, prévoir une 
procédure en deux étapes: la première pour décider si un parti remplit les conditions 
requises pour obtenir un soutien, la deuxième pour fixer le montant des crédits;

b) le rythme de versement des crédits n'est pas adapté de façon optimale au mode de travail 
des bénéficiaires. Il devrait être modifié: 80% de l'aide financière devraient être versés 
après la signature de l'accord de financement et le solde à la fin de l'exercice, sur la base 
des documents comptables des bénéficiaires;
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c) afin de donner aux bénéficiaires une plus grande marge de sécurité financière en matière 
de planification dans le cadre des principes budgétaires indiqués de façon contraignante 
par le règlement financier, les organes participant à l'élaboration des budgets 
prévisionnels annuels, le Bureau et la commission des budgets devraient au début d'une 
législature arrêter une planification financière pluriannuelle, qu'il s'agisse du montant de 
base par parti (15 % du budget total) ou du montant additionnel par député européen 
pris en compte par les partis (85 % du budget total) et donc avec une certaine souplesse 
en cas de fondation de partis;

d) les partis politiques européens doivent pouvoir planifier leurs finances à plus long 
terme. Dans ces conditions, il est impératif qu'ils puissent utiliser des ressources propres 
provenant notamment de dons et des cotisations des adhérents, aux fins de constituer des 
réserves, au-delà des 25 % correspondant au taux d'autofinancement obligatoire de leurs 
dépenses;

e) dans le cadre de la procédure actuelle de révision du règlement financier ou par le biais 
d'une modification apportée à celui-ci, il faudrait tendre vers une dérogation limitée, 
permettant le report de 25 % pour un exercice au premier semestre de l'exercice suivant;

f) la répartition rigide des crédits entre les cinq rubriques éligibles et le transfert limité de 
fonds entre celles-ci ne tiennent pas compte des besoins des partis européens; l'accord 
de financement devrait donc être modifié de façon à permettre un transfert d'une partie 
des crédits plus importante d'une rubrique à l'autre à condition toutefois que la charge 
administrative dans cette procédure reste minimale;

g) il convient en outre de prévoir la possibilité d'aménager avec souplesse le programme de 
travail annuel devant être présenté par les partis de façon à permettre à ceux-ci de réagir 
comme il convient, dans le cadre de leur activité politique, à des événements inattendus;

h) dans le souci d'un déroulement efficace du financement, le délai de dépôt des rapports 
finaux des partis devrait être avancé au 15 mai de l'exercice suivant;

i) dans le souci d'un renforcement des partis politiques européens en tant qu'élément de la 
démocratie européenne et dans le contexte des exigences accrues liées aux 
élargissements qui pèsent sur leur activité politique (frais de traduction, frais de 
déplacement, etc.), il paraît souhaitable de poursuivre le soutien financier accordé aux 
partis politiques;

14. juge opportun, dans la phase de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne, d'examiner en 
outre les questions suivantes:

a) sous quelle forme les fondations politiques européennes peuvent-elles être encouragées 
afin de compléter le travail d'information et de formation politique des partis politiques 
européens? Le Parlement invite la Commission à soumettre des propositions sur cette 
question;

b) de quelle manière les listes européennes des partis politiques européens peuvent-elles 
être composées pour les élections européennes, afin de faire avancer une discussion 
publique des politiques européennes?

c) quelle influence peuvent exercer les partis politiques européens sur les référendums 
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portant sur des thèmes européens, sur les élections au Parlement européen et sur 
l'élection du Président de la Commission?

d) sous quelle forme peut être valorisé et promu le rôle des organisations et des 
mouvements politiques de jeunes européens, instrument indispensable de 
développement et de formation pour la conscience et l'identité européennes des jeunes 
générations? Le Parlement recommande la constitution d'un groupe interne de travail, 
avec des représentants des commissions compétentes, des partis politiques européens et 
des organisations de jeunesse des partis, qui se chargerait de présenter dans l'année au 
Bureau un rapport sur le rôle des organisations de jeunesse des partis et la meilleure 
façon de les soutenir, actuellement et dans le prochain statut.

o

o o

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la 
nivel european (2007/0130(COD))
- raportul Jo Leinen

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0364),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 191 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0202/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizele Comisiei 

pentru bugete şi Comisiei pentru control bugetar (A6-0412/2007),
1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Biroul să examineze modalităţile prin care se poate acorda o perioadă de tranziţie 
de trei luni unui partid politic la nivel european în vederea reconstituirii membrilor săi 
aderenţi dacă, în cursul exerciţiului financiar, acesta a coborât sub cerinţele minime 
prevăzute de regulamentul modificat;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.
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ANEXĂ

Regulamentul (CE) nr. 1524/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului

din 18 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor 
politice la nivel european

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 191,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat [1],

întrucât:

(1) Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului [2] prevede că Parlamentul European publică un raport privind aplicarea 
regulamentului respectiv, inclusiv, dacă este cazul, privind modificările care pot fi aduse 
sistemului de finanţare.

(2) În rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind partidele politice europene [3], Parlamentul 
European a considerat că, din perspectiva experienţei acumulate de la intrarea sa în vigoare în 
2004, Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 ar trebui îmbunătăţit sub mai multe aspecte, toate 
acestea având ca principal obiectiv îmbunătăţirea situaţiei finanţării respectivelor partide 
politice şi a fundaţiilor afiliate la acestea.

(3) Ar trebui introduse dispoziţii prin care să se asigure sprijin financiar fundaţiilor politice la 
nivel european, având în vedere că aceste fundaţii, afiliate partidelor politice la nivel european, 
pot, prin activităţile lor, să sprijine obiectivele partidelor politice la nivel european, contribuind 
în special la dezbaterile privind chestiunile de politică publică europeană şi integrarea 
europeană, acţionând inclusiv ca şi catalizatori de idei noi, analize şi opţiuni politice. Acest 
sprijin financiar ar trebui prevăzut în cadrul rubricii "Parlament" a bugetului general al Uniunii 
Europene, ca şi în cazul partidelor politice la nivel european.

(4) Asigurarea unei participări cât mai mari posibil din partea cetăţenilor la viaţa democratică a 
Uniunii Europene rămâne un obiectiv important. În acest context, organizaţiile politice de 
tineret pot juca un rol special în stimularea interesului tinerilor pentru sistemul politic al Uniunii 
Europene şi în îmbogăţirea cunoştinţelor acestora în domeniu, încurajând activ participarea 
tinerilor la activităţile democratice la nivel european.

(5) În vederea ameliorării condiţiilor de finanţare a partidelor politice la nivel european, 
încurajându-le totodată să îşi asigure o planificare financiară pe termen lung adecvată, ar trebui 
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adaptat nivelul minim de cofinanţare necesară. Ar trebui să se stabilească acelaşi nivel de 
cofinanţare şi pentru fundaţiile politice la nivel european.

(6) Pentru a consolida şi promova în continuare caracterul european al alegerilor pentru 
Parlamentul European, ar trebui să se prevadă în mod clar că creditele primite de la bugetul 
general al Uniunii Europene pot fi, de asemenea, utilizate pentru a finanţa campaniile conduse 
de partidele politice la nivel european în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o finanţare directă sau indirectă a partidelor politice 
naţionale sau a candidaţilor. Partidele politice la nivel european acţionează, în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European, în special pentru a sublinia caracterul european al 
alegerilor respective. În conformitate cu articolul 8 din Actul privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin sufragiu universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, 
Euratom a Consiliului [4], finanţarea şi limitarea costurilor electorale ocazionate de alegerile 
pentru Parlamentul European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislaţia naţională. 
De asemenea, legislaţia naţională se aplică în cazul cheltuielilor electorale efectuate în cadrul 
alegerilor şi al referendumurilor naţionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2004/2003

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 se adaugă următoarele puncte:

"4. "fundaţie politică la nivel european" înseamnă o entitate sau o reţea de entităţi care are 
personalitate juridică într-un stat membru, este afiliată unui partid politic la nivel european şi 
care, prin activităţile sale, în cadrul obiectivelor şi al valorilor fundamentale urmărite de 
Uniunea Europeană, sprijină şi completează obiectivele partidului politic la nivel european, 
îndeplinind, în special, următoarele sarcini:

- observarea, analiza şi contribuţia la dezbaterile privind chestiunile de politică publică 
europeană şi procesul de integrare europeană;

- iniţierea de activităţi legate de chestiunile de politică publică europeană, precum organizarea 
şi sprijinirea seminariilor, a activităţilor de formare, a conferinţelor şi a studiilor privind astfel 
de subiecte, prin implicarea părţilor interesate, inclusiv a organizaţiilor de tineret şi a altor 
reprezentanţi ai societăţii civile;

- dezvoltarea cooperării cu entităţile de acelaşi tip, în vederea promovării democraţiei;

- furnizarea unui cadru pentru cooperarea, la nivel european, a fundaţiilor politice naţionale, a 
cadrelor universitare şi a altor părţi interesate;

5. "finanţarea din bugetul general al Uniunii Europene" înseamnă o subvenţie în sensul 
articolului 108 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 [*****] (denumit 
în continuare "Regulamentul financiar").
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2. La articolul 3, unicul paragraf devine alineatul (1) şi se adaugă următoarele alineate:

"(2) O fundaţie politică la nivel european îndeplineşte următoarele condiţii:

(a) trebuie să fie afiliată unuia dintre partidele politice la nivel european recunoscute în 
conformitate cu alineatul (1), conform atestării partidului respectiv;

(b) trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Această 
personalitate juridică este separată de personalitatea juridică a partidului politic la nivel 
european la care este afiliată;

(c) trebuie să respecte, în special în programul său şi în cadrul activităţilor sale, principiile pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană, şi anume principiile libertăţii, democraţiei, respectării 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi principiul statului de drept;

(d) nu are scopuri lucrative;

(e) componenţa organului său de conducere să fie echilibrată din punct de vedere geografic.

(3) În cadrul prezentului regulament, fiecărui partid politic şi fiecărei fundaţii politice la nivel 
european îi revine sarcina de a defini modalităţile specifice ale relaţiilor lor, în conformitate cu 
legislaţia naţională, inclusiv un grad adecvat de separare între gestionarea curentă şi structurile 
de conducere ale fundaţiei politice la nivel european, pe de o parte, şi cele ale partidului politic 
la nivel european căreia aceasta îi este afiliată, de cealaltă parte."

3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

"(a) documente care dovedesc îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute la 
articolele 2 şi 3;";

(b) se adaugă următoarele alineate:

"(4) O fundaţie politică la nivel european poate solicita o finanţare de la bugetul general al 
Uniunii Europene numai prin intermediul partidului politic la nivel european căruia îi este 
afiliată.

(5) Finanţarea unei fundaţii politice la nivel european se alocă pe baza afilierii acesteia din 
urmă la un partid politic la nivel european, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1). 
Articolele 9 şi 9a se aplică fondurilor astfel alocate.

(6) Fondurile alocate unei fundaţii politice la nivel european sunt utilizate numai în scopul 
finanţării activităţilor acesteia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4). În nici un caz 
fondurile nu pot fi folosite pentru finanţarea campaniilor electorale sau a campaniilor pentru 
referendumuri.

(7) Alineatele (1) şi (3) se aplică mutatis mutandis fundaţiilor politice la nivel european cu 
ocazia examinării cererilor de finanţare din bugetul general al Uniunii Europene."
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4. La articolul 5 se adaugă următoarele alineate:

"(4) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis fundaţiilor politice la nivel european.

(5) În cazul în care partidul politic la nivel european căruia îi este afiliată o fundaţie politică la 
nivel european îşi pierde acest statut, fundaţia politică la nivel european în cauză este exclusă de 
la finanţare în temeiul prezentului regulament.

(6) În cazul în care Parlamentul European constată că una dintre condiţiile menţionate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) nu mai este îndeplinită, fundaţia politică la nivel european 
respectivă este exclusă de la finanţare în temeiul prezentului regulament."

5. Articolele 6, 7 şi 8 se înlocuiesc cu următorul text:

"Articolul 6

Obligaţii legate de finanţare

(1) Un partid politic la nivel european, precum şi o fundaţie politică la nivel european:

(a) publică anual un raport privind veniturile şi cheltuielile lor şi un raport privind activele şi 
pasivele pe care le deţin;

(b) îşi declară sursele de finanţare prin prezentarea unei liste cu donatorii şi donaţiile primite de 
la fiecare donator, cu excepţia donaţiilor care nu depăşesc 500 EUR pe an şi pe donator.

(2) Un partid politic la nivel european, precum şi o fundaţie politică la nivel european nu 
acceptă:

(a) donaţii anonime;

(b) donaţii din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European;

(c) donaţii de la o întreprindere asupra căreia autorităţile publice pot exercita direct sau indirect 
o influenţă hotărâtoare în virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor 
financiare la aceasta sau a normelor care îi reglementează activitatea;

(d) donaţii de peste 12000 EUR pe an şi pe donator din partea oricărei persoane fizice sau 
juridice, alta decât întreprinderile menţionate la litera (c) şi fără a aduce atingere alineatelor (3) 
şi (4);

(e) donaţii din partea unei autorităţi publice dintr-o ţară terţă, inclusiv din partea unei 
întreprinderi asupra căreia autorităţile publice pot exercita direct sau indirect o influenţă 
dominantă în virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la 
aceasta sau a normelor care îi reglementează activitatea.

(3) Sunt admisibile contribuţiile la un partid politic la nivel european din partea partidelor 
politice naţionale care sunt membre ale unui astfel de partid sau din partea unei persoane fizice 
care este membru al unui partid politic la nivel european. Contribuţiile la un partid politic la 
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nivel european din partea partidelor politice naţionale sau din partea unei persoane fizice nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al partidului politic la nivel european în cauză.

(4) Sunt admisibile contribuţiile la o fundaţie politică la nivel european din partea fundaţiilor 
politice naţionale care sunt membre ale unei fundaţii politice la nivel european, precum şi din 
partea partidelor politice la nivel european. Aceste contribuţii nu pot depăşi 40 % din bugetul 
anual al fundaţiei politice la nivel european în cauză şi nu pot să provină din fondurile primite 
de la bugetul general al Uniunii Europene de un partid politic la nivel european în temeiul 
prezentului regulament.

Sarcina probei revine partidului politic la nivel european în cauză.

Articolul 7

Interzicerea finanţării

(1) Finanţarea partidelor politice la nivel european din bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanţarea directă sau indirectă a altor partide 
politice şi în special a partidelor naţionale sau a candidaţilor. Respectivelor partide politice 
naţionale şi candidaţi li se aplică în continuare dispoziţiile naţionale.

(2) Finanţarea fundaţiilor politice la nivel european din bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanţarea directă sau indirectă a partidelor 
politice sau a candidaţilor la nivel european sau naţional, sau a fundaţiilor la nivel naţional."

Articolul 8

Natura cheltuielilor

Fără a aduce atingere finanţării fundaţiilor politice, creditele alocate din bugetul general al 
Uniunii Europene în conformitate cu prezentul regulament pot fi utilizate numai pentru a 
acoperi cheltuielile care sunt legate direct de obiectivele prevăzute în programul politic 
menţionat la articolul 4 alineatul (2) litera (b).

Astfel de cheltuieli cuprind cheltuielile administrative, precum şi cheltuielile pentru asistenţă 
tehnică, reuniuni, cercetare, evenimente transfrontaliere, studii, informare şi publicaţii.

Cheltuielile partidelor politice la nivel european pot include, de asemenea, finanţarea 
campaniilor desfăşurate de partidele politice la nivel european în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, la care acestea participă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera 
(d). În conformitate cu articolul 7, aceste credite nu trebuie utilizate pentru finanţarea directă 
sau indirectă a partidelor politice naţionale sau a candidaţilor.

Aceste cheltuieli nu sunt utilizate pentru finanţarea campaniilor pentru referendumuri.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 8 din Actul privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin sufragiu universal direct, finanţarea şi limitările aplicabile 
cheltuielilor electorale pentru toate partidele şi candidaţii la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislaţia naţională.”
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6. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:

"(1) Creditele pentru finanţarea partidelor politice la nivel european şi a fundaţiilor politice la 
nivel european se stabilesc în cadrul procedurii bugetare anuale şi se execută în conformitate cu 
Regulamentul financiar şi cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Normele de punere în aplicare a prezentului regulament sunt stabilite de ordonatorul de credite.

(2) Evaluarea bunurilor mobile şi imobile şi amortizarea acestora se efectuează în conformitate 
cu dispoziţiile aplicabile instituţiilor, astfel cum este prevăzut la articolul 133 din Regulamentul 
financiar.

(3) Controlul finanţării acordate în temeiul prezentului regulament se exercită în conformitate 
cu Regulamentul financiar şi cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Controlul se exercită, de asemenea, pe baza unei certificări anuale efectuate printr-un audit 
extern şi independent. Certificarea menţionată se transmite Parlamentului European în termen 
de şase luni de la încheierea exerciţiului financiar respectiv."

7. Se introduce următorul articol:

"Articolul 9a

Transparenţa

Parlamentul European publică, într-o secţiune a paginii sale de internet creată special în acest 
scop, următoarele documente:

- un raport anual care cuprinde un tabel cu sumele plătite fiecărui partid politic şi fiecărei 
fundaţii politice la nivel european, pentru fiecare an financiar pentru care s-au plătit subvenţii;

- raportul Parlamentului European privind aplicarea prezentului regulament şi activităţile 
finanţate, astfel cum este menţionat la articolul 12;

- normele de punere în aplicare a prezentului regulament."

8. La articolul 10, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

"(2) Finanţarea de la bugetul general al Uniunii Europene nu depăşeşte 85 % din acele costuri
ale unui partid politic sau ale unei fundaţii politice la nivel european care sunt eligibile pentru 
finanţare. Sarcina probei revine partidului politic la nivel european în cauză."

9. Articolul 12 se înlocuieşte cu următorul text:

"Articolul 12

Evaluarea
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Până la 15 februarie 2011, Parlamentul European publică un raport privind aplicarea 
prezentului regulament şi activităţile finanţate. După caz, raportul indică eventualele modificări 
care ar trebui aduse sistemului de finanţare."

Articolul 2

Dispoziţii tranzitorii

Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament se aplică subvenţiilor acordate partidelor politice 
la nivel european începând cu exerciţiul financiar 2008.

Pentru exerciţiul financiar 2008, toate cererile de finanţare ale fundaţiilor politice la nivel 
european în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se referă 
exclusiv la costurile eligibile ocazionate după 1 septembrie 2008.

Partidele politice la nivel european care au depus cereri de subvenţionare pentru 2008 în mod 
corespunzător pot depune o cerere suplimentară de finanţare până la 28 martie 2008, pe baza 
modificărilor introduse de prezentul regulament, şi, dacă este cazul, o cerere de subvenţionare 
pentru fundaţia politică la nivel european afiliată la partidul politic respectiv. Parlamentul 
European adoptă măsuri de punere în aplicare corespunzătoare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

H.-G. Pöttering

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. Lobo Antunes

[1] Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) 
şi Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007.

[2] JO L 297, 15.11.2003, p. 1.
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[3] JO C 292 E, 1.12.2006, p. 127.

[4] JO L 278, 8.10.1976, p. 1. Decizie modificată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom (JO L 
283, 21.10.2002, p. 1).

[*****] Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 
16.9.2002, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO 
L 343 27.12.2007, p. 9)."



Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la 
proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene (2007/0820(CNS)) - raportul Jo Leinen 

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (14320/2007),

– având în vedere propunerea Comisiei (COM(2007)0364),
– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene140,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel 
european141,

– având în vedere articolul 279 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6-0411/2007),

– având în vedere articolul 51 şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi scrisoarea Comisiei 
pentru bugete (A6-0465/2007),

1. aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial textul;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

                                               
140 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 

(JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
141 JO L 297, 15.11.2003, p. 1.
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Rezoluţia Parlamentului European din 11 octombrie 2007 privind componenţa 
Parlamentului European (2007/2169(INI)) - raportul Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Parlamentul European,
– având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 

interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul 
UE)142,

– având în vedere articolul I-20 alineatul (2) din Tratatul de instituire a unei Constituţii 
pentru Europa din 29 octombrie 2004 şi protocolul nr. 34 la acest tratat143,

– având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 
iunie 2007144,

– având în vedere articolul 1 punctul 15 din proiectul de tratat de modificare a Tratatului 
privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (tratatul 
de modificare)145,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0351/2007),
A. întrucât Consiliul European din 21 şi 22 iunie 2007 a invitat Parlamentul European să 

prezinte, până în luna octombrie 2007, un proiect de iniţiativă referitor la o decizie 
privind stabilirea viitoarei componenţe a Parlamentului European, astfel cum se prevede 
în protocolul nr. 34, convenit la Conferinţa interguvernamentală din 2004;

B. având în vedere că repartizarea locurilor pentru legislatura 2009-2014 este, în prezent, 
prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Actul din 25 aprilie 2005 privind condiţiile de 
aderare la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor 
pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

C. întrucât proiectul de tratat de modificare propune modificarea Tratatului privind Uniunea 
Europeană (noul articol 9a), prevăzând o nouă procedură de determinare a componenţei 
Parlamentului European, care stabileşte o limită globală de 750 de locuri, cu un maxim de
96 de locuri şi un minim de 6 locuri pe stat membru, precum şi principiul 
„proporţionalităţii descrescătoare”;

D. întrucât principiul proporţionalităţii descrescătoare nu este definit în tratat şi trebuie 
explicat în mod clar şi obiectiv, pentru a servi drept orientare pentru orice redistribuire a 
locurilor din Parlamentul European;

E. întrucât principiul proporţionalităţii descrescătoare, în calitate de principiu consacrat în 
legislaţia primară şi astfel cum este definit în prezenta rezoluţie, va servi drept parametru 
pentru evaluarea conformităţii deciziei pe care o vor lua instituţiile competente privind 
stabilirea componenţei Parlamentului European;

F. întrucât orice încălcare a acestui principiu ar putea fi chiar sancţionată de Curtea de 
Justiţie;

                                               
142 Texte adoptate la această dată, P6_TA(2007)0328.
143 JO C 310, 16.12.2004, p. 1.
144 11177/1/07 REV 1. 
145 CIG 1/1/07 din 5 octombrie 2007.



PE423.766 252/377 DV\779820RO.doc

RO

G. întrucât, în circumstanţele actuale, este important ca niciun stat membru să nu se vadă 
obligat să accepte reduceri suplimentare ale numărului de locuri faţă de numărul de locuri 
rezultat în urma ultimei extinderi;

H. întrucât, în această etapă, nu este potrivit să se ia în considerare impactul viitoarelor 
extinderi, despre care nu există date sigure şi ale căror consecinţe vor putea fi luate în 
considerare în mod corespunzător în actele de aderare aferente, prin depăşirea provizorie 
a plafonului de 750 de locuri, aşa cum s-a întâmplat cu ocazia ultimei extinderi;

I. întrucât un sistem clar, cuprinzător şi transparent trebuie să poată fi aplicat şi în cazul 
viitoarelor modificări ale mărimii populaţiei din statele membre, fără a fi necesare noi 
negocieri asupra fondului;

J. întrucât un sistem echitabil, cuprinzător şi durabil de repartizare a locurilor în Parlamentul 
European va fi necesar pentru consolidarea legitimităţii democratice a reprezentării 
populaţiei şi va reprezenta condiţia de bază pentru ca Parlamentul European să îşi asume 
rolul şi să participe la procesul de formare a opiniei şi la procesul legislativ la nivel 
european;

K. întrucât, în contextul numărului actual de locuri în Parlamentul European, apare ca 
oportună şi justificabilă stabilirea unui număr de locuri pentru alegerile din 2009 pentru 
Parlamentul European, care să facă tranziţia de la situaţia actuală la cea care ar rezulta 
dintr-un sistem mai stabil bazat pe principiul proporţionalităţii descrescătoare,

1. împărtăşeşte dorinţa Consiliului European de a se ajunge, fără întârziere, la un acord 
politic privind adaptarea componenţei Parlamentului European la litera şi spiritul noului 
tratat şi de a formaliza acest acord imediat după intrarea în vigoare a noului tratat, în timp 
util, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2009;

2. consideră că definirea unei noi componenţe a Parlamentului European, mai apropiată de 
realitatea demografică şi care să reflecte mai bine cetăţenia europeană, va consolida 
legitimitatea democratică a Parlamentului European, în momentul în care acesta va trebui 
să exercite competenţele sporite care îi vor fi încredinţate prin noul tratat;

3. constată că în ceea priveşte componenţa Parlamentului European, astfel cum este 
prevăzută în Actul de aderare a Bulgariei şi a României, aceasta va trebui în orice caz 
modificată imediat după intrarea în vigoare a tratatului de modificare;

4. constată că articolul 9a din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum este reluat în 
proiectul de tratat de modificare, stabileşte un cadru care cuprinde un plafon global de 
750 de locuri, un număr maxim de 96 de locuri pentru statul cu populaţia cea mai 
numeroasă şi un număr minim de 6 locuri pentru statul cu populaţia cel mai puţin 
numeroasă şi care instituie principiul reprezentării cetăţenilor europeni conform unei 
proporţionalităţi descrescătoare, fără să o definească în mod mai precis; 

5. observă că în cadrul articolului 9a menţionat anterior se permite aplicarea concomitentă a 
principiului eficienţei, limitând numărul de deputaţi la un nivel în continuare compatibil 
cu rolul unei adunări legislative, a principiului pluralităţii, permiţând fiecărui stat membru 
reprezentarea spectrului principalelor orientări politice, în special a majorităţii şi a 
opoziţiei, şi a principiului solidarităţii, conform căruia statele cu populaţia cea mai 
numeroasă acceptă să fie mai slab reprezentate, pentru a permite o mai bună reprezentare 
a statelor cel mai puţin populate;

6. consideră că principiul proporţionalităţii descrescătoare înseamnă că raportul între 
populaţia şi numărul de locuri ale fiecărui stat membru trebuie să varieze în funcţie de 
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populaţia statului respectiv, astfel ca fiecare deputat al unui stat membru mai populat să 
reprezinte mai mulţi cetăţeni decât fiecare deputat al unui stat membru mai puţin populat 
şi invers, dar şi ca niciun stat membru mai puţin populat să nu aibă mai multe locuri decât 
un stat mai populat;

7. subliniază, în contextul armonizării, în prezent insuficiente, a conceptului de cetăţenie 
între statele membre, că, atunci când este vorba de populaţia fiecărui stat membru, ar 
trebui să se facă trimitere la cifrele furnizate de Biroul Statistic al Comunităţilor Europene 
(Eurostat), cifre pe care se bazează Consiliul Uniunii Europene atunci când trebuie să 
verifice, în cazul adoptării unei decizii cu majoritate calificată, procentul populaţiei totale 
a Uniunii;

8. consideră oportun ca, în acest moment al integrării europene, să nu se propună pentru 
niciun stat membru o reducere a numărului de locuri care îi este atribuit în raport cu cele 
atribuite prin Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României, excepţie făcând reducerea, în 
conformitate cu mandatul pentru tratatul de modificare, a numărului de locuri atribuite 
Germaniei, ţara cu cea mai numeroasă populaţie, de la 99 la 96;

9. consideră, de altfel, că, în condiţiile actuale, numărul de locuri în Parlamentul European 
şi, prin urmare, reprezentarea cetăţenilor europeni în UE nu trebuie reduse în perspectiva 
viitoarelor extinderi, a căror dată încă nu poate fi anticipată;

10. prin urmare, propune ca locurile din viitorul Parlament European să fie repartizate pe 
baza numărului de 750 de deputaţi şi consideră că viitoarele aderări ar putea avea ca 
rezultat depăşiri provizorii ale acestui plafon până la sfârşitul legislaturii, aşa cum s-a 
procedat în cazul Bulgariei şi al României, urmate de o revizuire globală a repartizării 
locurilor, cu ocazia alegerilor europene ce au loc în urma extinderii;

11. reaminteşte că nerespectarea principiului proporţionalităţii descrescătoare, astfel cum este 
definit în prezenta rezoluţie, ar putea fi sancţionată, în viitor, de Curtea de Justiţie, odată 
ce actul prin care se stabileşte componenţa Parlamentului European va deveni un act din 
legislaţia secundară, care trebuie să respecte limitele şi principiile stabilite în tratat;

12. invită Conferinţa interguvernamentală să includă într-o declaraţie - de ataşat la Actul final 
al respectivei conferinţe - privind articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, astfel cum figurează în proiectul de tratat de modificare, proiectul de decizie 
al Consiliului European privind stabilirea componenţei Parlamentului European, prevăzut 
în anexa I la prezenta rezoluţie, specificându-se că adoptarea sa formală, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 9a alineatul (2) menţionat anterior, va avea loc imediat 
după intrarea în vigoare a tratatului de modificare; se angajează, în ceea ce îl priveşte, să 
acţioneze fără întârziere după intrarea în vigoare a tratatului de modificare; invită 
Consiliul European să pună în practică declaraţia menţionată mai sus, imediat după 
intrarea în vigoare a tratatului de modificare şi în conformitate cu dispoziţiile sale, astfel 
încât statele membre să poată adopta, în timp util, dispoziţiile interne necesare în vederea 
organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2009-2014;

13. insistă ca revizuirea prevăzută la articolul 3 din proiectul de decizie al Consiliului 
European menţionat anterior să fie folosită în evaluarea posibilităţii tehnice şi politice de 
a înlocui criteriul numărului de locuitori, astfel acum este stabilit anual de Eurostat, de 
acela al numărului de cetăţeni europeni; invită, în acest spirit, reprezentanţii săi la 
Conferinţa interguvernamentală să transmită acesteia proiectul de declaraţie referitoare la 
articolul 2 din proiectul de protocol nr. 10 privind dispoziţiile tranzitorii (Titlul I: 
Dispoziţii privind Parlamentul European), astfel cum se prevede în anexa 2 la prezenta 
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rezoluţie şi solicită Conferinţei să anexeze respectiva declaraţie la Actul său final;

14. atrage atenţia asupra legăturii politice dintre noua repartizare a locurilor, propusă în 
conformitate cu principiul proporţionalităţii descrescătoare, şi pachetul general de 
reforme privind instituţiile Uniunii, în special principiul „dublei majorităţi”, pentru 
definirea unei majorităţi în Consiliu [articolul 9c alineatul (4) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, astfel cum este reluat în proiectul de tratat de modificare] şi 
componenţa Comisiei [articolul 9d alineatul (5) din tratatul menţionat anterior] şi 
subliniază necesitatea ca pachetul respectiv să fie coerent, recunoscând, în acelaşi timp, 
natura juridică specifică a fiecărei instituţii; este de acord cu faptul că, în timp ce reforma 
privind votul cu majoritate calificată în Consiliu şi componenţa Comisiei nu ar trebui să 
intre în vigoare mai devreme de 2014, noua repartizare a locurilor în Parlament ar trebui 
să intre în vigoare în 2009; îşi rezervă totuşi dreptul de a avea în vedere aprobarea 
deciziei Consiliului European în conformitate cu articolul 9a menţionat anterior din 
Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la noua repartizare a locurilor în 
Parlamentul European, în lumina reformelor instituţiilor UE, astfel cum sunt prevăzute în 
tratatul de modificare;

15. este convins că prin componenţa Parlamentului European, astfel cum este propusă, se 
realizează o aplicare obiectivă a dispoziţiilor prevăzute în proiectul de tratat de 
modificare, dar că, în viitor, aceasta va impune un efort de adaptare pentru a face faţă 
noilor provocări ce vor apărea pe termen lung, în special cu ocazia viitoarelor aderări; 
consideră că, în contextul unei asemenea reforme viitoare, va trebui să se realizeze şi o 
corectare a posibilelor inegalităţi de tratament, care se explică prin prisma unor motive 
istorice;

16. propune Consiliului European să analizeze în timp util, înaintea fiecăror noi alegeri 
europene, împreună cu Parlamentul European, mărimea populaţiilor statelor membre, 
pentru stabilirea bazei de calcul; 

17. îşi propune, în această privinţă, să analizeze posibilitatea de a vota o parte a deputaţilor în 
Parlamentul European în cadrul unor liste transnaţionale; consideră că acest lucru ar putea 
contribui la imprimarea unei veritabile dimensiuni europene dezbaterii electorale, 
atribuind un rol central în special partidelor politice europene; 

18. reafirmă că această propunere se află în strânsă legătură cu intrarea în vigoare a tratatului 
de modificare; consideră că, în cazul în care ratificarea acestuia nu are loc înaintea 
alegerilor din 2009 pentru Parlamentul European, repartizarea locurilor prevăzută prin 
tratatele existente ar trebui aplicată în continuare;

19. solicită Preşedintelui său să transmită prezenta rezoluţie şi raportul menţionat anterior al 
Comisiei pentru afaceri constituţionale Conferinţei Interguvernamentale, Consiliului 
European, Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor 
candidate la aderare.
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ANEXA 1

Proiect de decizie al Consiliului European privind stabilirea componenţei Parlamentului 
European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere iniţiativa Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)Este de dorit ca în cel mai scurt timp să se adopte decizia prevăzută la articolul 9a alineatul 
(2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a permite statelor membre 
să adopte dispoziţiile interne necesare în vederea organizării de alegeri pentru Parlamentul 
European pentru legislatura 2009-2014.

(2)Această decizie trebuie să respecte criteriile definite la acelaşi articol alineatul (2) primul 
paragraf, şi anume ca numărul total de reprezentaţi ai cetăţenilor Uniunii să nu depăşească şapte 
sute cincizeci membri, această reprezentare fiind asigurată în mod proporţional descrescător, cu 
un prag minim de şase membri pe stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai 
mult de nouăzeci şi şase de locuri.

(3)Este oportun ca în această etapă să nu se ia în considerare impactul eventualelor extinderi 
viitoare, care s-ar putea traduce, în actele de aderare corespunzătoare, printr-o depăşire 
provizorie a plafonului de şapte sute cincizeci, astfel cum s-a procedat cu ocazia aderării 
Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană,

DECIDE:

Articolul 1

Principiul proporţionalităţii descrescătoare, prevăzut la articolul 9a din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, se aplică după cum urmează:

- numărul minim şi cel maxim stabilite în tratat trebuie să fie pe deplin utilizate, astfel încât 
repartizarea locurilor în Parlamentul European să fie cât mai apropiată de repartizarea 
populaţiilor statelor membre;

- cu cât un stat membru este mai populat, cu atât este mai ridicat numărul de locuri la care 
are dreptul;
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- cu cât un stat membru este mai populat, cu atât este mai ridicat numărul de locuitori pe 
care îi reprezintă fiecare dintre deputaţii săi europeni.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 1, numărul de reprezentanţi în Parlamentul European, aleşi în 
fiecare stat membru, se stabileşte după cum urmează, cu efect de la începutul legislaturii 2009-
2014:

BELGIA 22
BULGARIA 18
REPUBLICA CEHĂ 22
DANEMARCA 13
GERMANIA 96
ESTONIA   6
GRECIA 22
SPANIA 54
FRANŢA 74
IRLANDA 12
ITALIA 72
CIPRU   6
LETONIA   9
LITUANIA 12
LUXEMBURG   6
UNGARIA 22
MALTA   6
ŢĂRILE DE JOS 26
AUSTRIA 19
POLONIA 51
PORTUGALIA 22
ROMÂNIA 33
SLOVENIA   8
SLOVACIA 13
FINLANDA 13
SUEDIA 20
REGATUL UNIT 73

Articolul 3

Prezenta decizie va fi revizuită cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2014-2019, 
pentru a stabili un sistem care să permită în viitor, înainte de fiecare nouă alegere pentru 
Parlamentul European, realocarea obiectivă a locurilor între statele membre, bazată pe 
principiul proporţionalităţii descrescătoare definit la articolul 1, având în vedere eventuala 
creştere a numărului acestora şi evoluţiile demografice, constatate în mod corespunzător.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Adoptată la Bruxelles, ... 

Pentru Consiliul European
Preşedintele



PE423.766 258/377 DV\779820RO.doc

RO



ANEXA 2

Proiect de declaraţie referitoare la articolul 2 din protocolul nr. 10 privind dispoziţiile tranzitorii 
(Titlul I: Dispoziţii privind Parlamentul European)

Fără a aduce atingere deciziei Consiliului European de stabilire a componenţei Parlamentului 
European pentru legislatura 2009-2014, Conferinţa invită Parlamentul să elaboreze, în conformitate 
cu articolul 190 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, un proiect în 
vederea alegerii membrilor săi prin vot universal direct, care să definească mai precis termenul de 
„cetăţeni” astfel cum este prevăzut la articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Acest proiect ar trebui elaborat în timp util înainte de alegerile următoare din 2014.
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Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 septembrie 2007 referitoare la 
propunerea de directivă a Consiliului din 6 decembrie 1993 de modificare a Directivei 
93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales 
pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru 
în care nu sunt resortisanţi (2006/0277(CNS)) - raportul Andrew Duff

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei transmisă Consiliului (COM(2006)0791),

– având în vedere Comunicarea Comisiei (COM(2006)0790)1,

– având în vedere Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului 
European prin vot universal direct2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi 
finanţarea partidelor politice la nivel european3,

– având în vedere articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene4,

– având în vedere articolul 19 alineatul (2) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de 
către Consiliu (C6-0066/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0267/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să modifice propunerea sa în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de 
la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în 
mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

                                               
1 Alegerile europene din anul 2004, raportul Comisiei privind participarea cetăţenilor Uniunii Europene 

în statele membre de reşedinţă (Directiva 93/109/CE) şi normele electorale (Decizia 76/787/CEE 
modificată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom).

2 JO L 278, 8.10.1976, p. 5.
3 JO L 297, 15.11.2003, p. 1.
4 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 1

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea la 
alegerile din 2004 a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru 
cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
relevat necesitatea de modificare a anumitor 
dispoziţii ale directivei.

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea la 
alegerile din 2004 a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru 
cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
relevat necesitatea de modificare a anumitor 
dispoziţii ale directivei. Cetăţenia Uniunii 
garantează aceleaşi drepturi tuturor 
cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent 
dacă locul lor de naştere sau de reşedinţă 
se află în Uniune sau într-un stat terţ. Prin 
urmare, instituţiile europene trebuie să se 
asigure că cetăţenii Uniunii care îşi au 
reşedinţa într-un alt stat membru decât al 
lor  pot să îşi exercite drepturile în ceea ce 
priveşte alegerile pentru Parlamentul 
European. 

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 1a (nou)

(1a) Mobilitatea din ce în ce mai mare a 
persoanelor la frontierele interne ale 
Uniunii sporeşte necesitatea asigurării 
unor drepturi democratice pe deplin 
transferabile, atât în ceea ce priveşte 
alegerile pentru Parlamentul European, 
cât şi alegerile municipale, precum  şi 
necesitatea de a le garanta cetăţenilor că 
nu îşi vor pierde drepturile democratice 
din cauză că trăiesc într-un alt stat 
membru decât al lor.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 2A (nou)

(2a) Ultima interdicţie depăşeşte ceea ce 
este necesar pentru a garanta 
nediscriminarea cetăţenilor Uniunii din 



DV\779820RO.doc 261/377 PE423.766

RO

motive de naţionalitate atunci când îşi 
exercită dreptul de a candida. Statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
hotărî dacă permit sau nu candidatura în 
mai multe state în cadrul aceloraşi 
alegeri, iar partidele politice ar trebui 
lăsate să decidă dacă încurajează sau nu 
candidaturile multiple.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 2B (nou)

(2a) Actul din 20 septembrie 1976 privind 
alegerea membrilor Parlamentul 
European prin vot universal direct 1 

prevede că, atunci când în legislaţia 
primară nu există nicio dispoziţie 
relevantă, legea electorală face obiectul 
dispoziţiilor naţionale; în plus, legislaţia 
primară interzice în mod expres votul 
multiplu, dar nu prevede nimic în ceea ce 
priveşte candidatura multiplă.
––––––
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5. Act modificat 
ultima dată prin Decizia 2002/772/CE, 
Euratom a Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, 
p. 1.)

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 3A (nou)

(3a) Recunoaşterea obligatorie de către 
statul membru de reşedinţă a decăderii 
din dreptul de a candida constituie o 
condiţie suplimentară pentru exercitarea 
respectivului drept, fapt ce nu este 
prevăzut nici de litera, nici de spiritul 
articolului 19 alineatul (2) din Tratatul 
CE. Statul membru de reşedinţă ar trebui 
să aibă libertatea de a stabili dacă, în 
conformitate cu legislaţia sa naţională, o 
anumită persoană ar fi fost decăzută din 
dreptul de a fi ales, în aceleaşi 
circumstanţe şi în acelaşi mod, şi de a 
decide el însuşi dacă să recunoască 
decăderea din drepturi din statul de 
origine.
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Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 3B (nou)

(3b) Consiliul nu ar trebui să depăşească 
intenţia exprimată în dispoziţiile 
legislaţiei primare, iar „normele” 
prevăzute în Directiva 93/109/CE în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2) 
din Tratatul CE ar trebui să se limiteze la 
ceea ce este strict necesar pentru 
transpunerea în practică a celor două 
drepturi avute în vedere, şi anume dreptul 
de a alege şi dreptul de a fi ales  într-un 
alt stat decât cel de origine, fără a 
introduce condiţii în ceea ce priveşte 
exercitarea acestor drepturi, altele decât, 
sau în plus faţă de cele prevăzute de 
legislaţia statului de reşedinţă.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 5

(5) În consecinţă, obligaţia impusă 
candidaţilor de a prezenta această 
adeverinţă ar trebui eliminată şi înlocuită 
cu o menţiune în acelaşi sens, inserată în 
declaraţia oficială ce le incumbă acestora.

(5) În consecinţă, obligaţia impusă 
candidaţilor de a prezenta această 
adeverinţă ar trebui eliminată şi înlocuită 
cu o menţiune facultativă în acelaşi sens, 
inserată în declaraţia oficială pe care 
candidaţii trebuie să o facă.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 6

(6) Statele membre gazdă ar trebui să fie 
obligate să notifice statul membru de 
origine cu privire la această declaraţie, 
spre a se asigura că respectivul candidat 
comunitar nu a fost, în realitate, decăzut 
din acest drept în statul membru de 
origine.

eliminat

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 9

(9) În consecinţă, schimbul de informaţii (9) În consecinţă, schimbul de informaţii ar 
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trebuie suprimat, însă obligaţia 
alegătorului sau a candidatului de a 
prezenta o declaraţie prin care se angajează 
să îşi exercite dreptul de vot sau să 
candideze numai în statul membru de 
reşedinţă trebuie menţinută.

trebui eliminat, însă obligaţia alegătorului 
de a prezenta o declaraţie prin care se 
angajează să îşi exercite dreptul de vot 
numai în statul membru de reşedinţă 
trebuie menţinută.

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 10

(10) În plus, pentru a descuraja votul 
dublu, dubla candidatură şi exercitarea 
dreptului de a vota sau de a candida după 
decăderea din aceste drepturi, statele 
membre de reşedinţă trebuie să ia măsuri 
pentru ca încălcarea obligaţiilor prevăzute 
de directivă să fie sancţionată în mod 
corespunzător.

(10) În plus, statele membre de reşedinţă 
trebuie să ia măsuri pentru ca inexactităţile 
din declaraţiile oficiale făcute de cetăţenii 
Uniunii, prevăzute de directivă, să fie 
sancţionate în mod corespunzător .

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 10A (nou)

(10a) În conformitate cu articolul 12 din 
Directiva 93/109/CE, statele membre au 
datoria de a informa cetăţenii Uniunii, pe 
deplin şi în timp util, înainte de fiecare 
alegeri pentru Parlamentul European, cu 
privire la dreptul lor de a alege şi de a fi 
ales  în statul membru de reşedinţă; 
statele membre trebuie să fie sprijinite de 
Parlamentul European şi de Comisie, 
precum şi de partidele politice de la nivel 
european şi naţional, pentru a alege cele 
mai bune practici în materie, în scopul 
îmbunătăţirii procentului de participare la 
alegeri.

Amendamentul 12
CONSIDERENTUL 11

(11) În raportul pe care trebuie să-l 
întocmească cu privire la aplicarea 
directivei modificate la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2009, Comisia, 
pe baza informaţiilor furnizate de statele 
membre, trebuie să-şi fundamenteze 

(11) În raportul pe care trebuie să-l 
întocmească cu privire la aplicarea 
directivei modificate la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2009, Comisia –
pe baza informaţiilor furnizate de statele 
membre, – trebuie să-şi fundamenteze 
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analiza în special pe rezultatele 
controalelor şi verificărilor efectuate de 
statele membre după alegeri pentru a 
determina amploarea fenomenelor de vot 
dublu şi candidatură dublă, în cazul în 
care acestea se manifestă.

analiza în special pe rezultatele 
controalelor şi verificărilor efectuate de 
statele membre după alegeri, pentru a 
determina amploarea votului multiplu, dacă 
este cazul.

Amendamentul 13
CONSIDERENTUL 12

(12) Verificarea sistematică a tuturor 
voturilor şi tuturor candidaturilor ar fi 
disproporţionată în raport cu problemele 
identificate şi ar fi greu de realizat întrucât 
statele membre nu dispun de sisteme 
uniformizate de înregistrare şi stocare a 
datelor privind rata reală de participare la 
alegeri şi candidaturile depuse; în 
consecinţă, controalele efectuate de statele 
membre ar trebui să fie orientate asupra 
situaţiilor în care probabilitatea votului 
dublu sau a dublei candidaturi este mai 
mare,

(12) Verificarea sistematică a tuturor 
voturilor ar fi disproporţionată în raport cu 
problemele identificate şi ar fi greu de 
realizat întrucât statele membre nu dispun 
de sisteme uniformizate de înregistrare şi 
stocare a datelor privind rata reală de 
participare la alegeri;  în consecinţă, 
controalele efectuate de statele membre ar 
trebui să fie orientate asupra situaţiilor în 
care probabilitatea votului multiplu este 
mai mare,

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 3 (Directiva 93/109/CE)

(1a) Articolul 3 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Articolul 3
Orice persoană care în ziua de referinţă:

(a) este cetăţean al Uniunii, în sensul 
articolului 17 alineatul (1) din Tratat;
(b) nu este cetăţean al statului membru de 
reşedinţă, însă îndeplineşte condiţiile cu 
privire la dreptul de a alege şi de a fi ales  
pe care respectivul stat le impune prin 
lege cetăţenilor săi; 

are dreptul de a alege şi de a fi ales la 
alegerile pentru Parlamentul European 
din statul membru de reşedinţă, cu 
excepţia cazului în care i-a fost interzisă 
exercitarea respectivelor drepturi în statul 
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de reşedinţă în temeiul articolelor 6 şi 7.
În cazul în care cetăţenii statului membru 
de reşedinţă trebuie să fi avut statutul de 
cetăţeni ai statului respectiv pe o anumită 
perioadă minimă pentru a candida la 
alegeri, se consideră că cetăţenii Uniunii 
îndeplinesc această condiţie dacă au 
deţinut cetăţenia unui stat membru pe o 
perioadă similară.”

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1B (nou)

Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 93/109/CE)

(1b) La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Alegătorii comunitari pot candida în 
mai multe state membre, în cadrul 
aceloraşi alegeri dacă legislaţia statului 
membru de reşedinţă nu exclude această 
posibilitate în cazul propriilor cetăţeni, iar 
alegătorul comunitar îndeplineşte 
condiţiile pentru a candida din legislaţia 
celuilalt stat membru în cauză.”

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA -A (nouă)

Articolul 6 alineatul (1) (Directiva 93/109/CE)

(-a) alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(1) Statul membru de reşedinţă poate 
dispune ca cetăţenii Uniunii care, printr-o 
hotărâre judecătorească individuală în 
materie civilă sau penală, au fost decăzuţi 
din dreptul de a candida în conformitate 
cu legislaţia statului membru de origine, 
să nu poată  exercita respectivul drept în 
statul membru de reşedinţă la alegerile 
pentru Parlamentul European dacă 
pentru acelaşi delict şi în aceleaşi 
circumstanţe ar fi fost decăzuţi din acest 
drept în temeiul legislaţiei statului 
membru de reşedinţă.”



PE423.766 266/377 DV\779820RO.doc

RO

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (A)

Articolul 6 alineatul (2) (Directiva 93/109/CE)

(2) Statul membru de reşedinţă verifică
dacă cetăţenii Uniunii care şi-au exprimat 
dorinţa de a-şi exercita dreptul de a candida 
nu au fost decăzuţi din acest drept în statul 
membru de origine, printr-o sentinţă
individuală civilă sau penală.

(2) Statul membru de reşedinţă poate 
verifica dacă cetăţenii Uniunii care şi-au 
exprimat dorinţa de a-şi exercita dreptul de 
a candida nu au fost decăzuţi din acest 
drept în statul membru de origine, printr-o 
hotărâre judecătorească individuală  în 
materie civilă sau penală.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

Articolul 6 alineatul (3) (Directiva 93/109/CE)

(3) În sensul alineatului (2) de la prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă notifică
statul membru de origine cu privire la 
declaraţia menţionată la articolul 10 
alineatul (1). În acest scop, informaţiile 
relevante şi disponibile în mod normal sunt 
transmise de către statul membru de 
origine în timp util şi în mod adecvat; 
informaţiile respective pot include doar 
detaliile care sunt strict necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului articol şi 
pot fi folosite doar în acest scop. Dacă 
informaţiile furnizate invalidează 
conţinutul declaraţiei, statul membru de 
reşedinţă ia măsurile potrivite pentru a nu 
permite persoanei interesate să candideze.

(3) În sensul alineatului (2) de la prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă poate
notifica statul membru de origine cu privire 
la declaraţia menţionată la articolul 10 
alineatul (1) . În acest scop, informaţiile 
relevante care sunt în mod normal
disponibile din statul membru de origine
sunt transmise în timp util şi în mod 
adecvat; informaţiile respective pot include 
doar detaliile care sunt strict necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol şi pot fi folosite doar în acest scop.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 7 (Directiva 93/109/CE)

(2a) Articolul 7 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Articolul 7
(1) Statul membru de reşedinţă poate 
dispune ca cetăţenii Uniunii care, printr-o 
hotărâre judecătorească individuală în 
materie civilă sau penală, au fost decăzuţi 
din dreptul de a vota în conformitate cu 
legislaţia statului membru de origine, să 
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nu poată  exercita respectivul drept în 
statul membru de reşedinţă în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, 
dacă pentru acelaşi delict şi în aceleaşi 
circumstanţe ar fi fost decăzuţi din acest 
drept în conformitate cu legislaţia statului 
membru respectiv.
(2) În sensul alineatului (1) de la 
prezentul articol, statul membru de 
reşedinţă poate notifica statul membru de 
origine cu privire la declaraţia menţionată 
la articolul 9 alineatul (2).  În acest scop, 
informaţiile relevante care sunt  în mod 
normal disponibile din statul membru de 
origine sunt transmise în timp util şi în 
mod adecvat ; astfel de informaţii pot 
include doar detaliile care sunt strict 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol şi pot fi folosite doar în 
acest scop.
(3) Statul membru de origine poate pune 
la dispoziţia statului membru de reşedinţă, 
în timp util şi în mod corespunzător, toate 
informaţiile necesare pentru aplicarea 
prezentului articol.”

Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (-A) (nou)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b) (Directiva 93/109/CE)

(-a) alineatul (1) litera (b) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(b) dacă este cazul, atunci când el sau ea 
candidează la alegerile pentru 
Parlamentul European în alt stat 
membru,”

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (A)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d) (Directiva 93/109)/CE)

(d) că nu a fost decăzut din dreptul de a 
candida în statul membru de origine.

eliminat
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Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (C)

Articolul 10 alineatul (3) (Directiva 93/109/CE)

(c) alineatul (3) devine alineatul (2). (c) alineatul (3) devine alineatul (2) şi se 
modifică după cum urmează:

„De asemenea, statul membru de 
reşedinţă poate cere cetăţenilor 
Comunităţii care au dreptul să candideze 
să prezinte un document valabil de 
identitate. Acesta le poate cere, de 
asemenea, să indice data de la care au 
dobândit calitatea de cetăţeni ai unui stat 
membru şi dacă au fost decăzuţi din 
dreptul de a candida în statul membru de 
origine.”

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 13 alineatul (1) (Directiva 93/109/CE)

(1) Statul membru de reşedinţă ia măsurile 
necesare pentru a asigura sancţionarea 
acelor inexactităţi din declaraţiile oficiale 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) şi la 
articolul 10 alineatul (1) care au drept 
efect încălcarea obligaţiilor impuse prin 
prezenta Directivă cu pedepse efective, 
proporţionale şi disuasive.

(1) Statul membru de reşedinţă ia măsurile 
necesare pentru a asigura că inexactităţile
din declaraţiile publice prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) şi la articolul 10 
alineatul (1) sunt sancţionate în mod 
efectiv, proporţional şi cu efect de 
descurajare.
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Rezoluţia Parlamentului European din 13 ianuarie 2009 referitoare la perspectivele de 
dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (2008/2067(INI)) - raportul
Genowefa Grabowska

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 
20071,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona2,

– având în vedere diversele rezoluţii ale Parlamentului European adoptate pe parcursul actualei 
legislaturi, în care se tratează aspecte legate de societatea civilă,

– având în vedere seminarul organizat de Parlamentul European la 3 iunie 2008, la care au 
participat reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0475/2008),

A. întrucât o Uniune Europeană democrată şi apropiată de cetăţeni presupune o cooperare strânsă a 
instituţiilor UE şi a statelor membre cu societatea civilă la nivel european, naţional, regional şi 
local;

B. întrucât deschiderea instituţiilor UE, naţionale, regionale şi locale spre un dialog şi o colaborare 
cu cetăţenii şi cu organizaţiile societăţii civile reprezintă condiţia de bază pentru implicarea 
acestora în procesul de legiferare şi guvernare la toate nivelurile;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona consolidează drepturile cetăţenilor UE în raport cu Uniunea, 
facilitând participarea acestora şi a organizaţiilor reprezentative ale societăţii civile la dezbateri 
privind o „Europă a cetăţenilor”;

D. întrucât dispoziţiile în vigoare, incluse şi în Tratatul de la Lisabona, creează cadrul juridic 
necesar pentru dialogul civil la nivel european; întrucât, cu toate acestea, punerea în aplicare a 
acestor dispoziţii nu este întotdeauna satisfăcătoare;

E.  întrucât societăţile civile din cele 27 de state membre se află în diferite stadii de dezvoltare şi 
recurg în măsură diferită la mijloacele de elaborare participativă a politicilor şi de implicare în 
procesul de reglementare şi în dialogul cu autorităţile naţionale, regionale şi locale;

F. E. întrucât termenul „societate civilă” face referire la un număr mare de organizaţii 

                                               
1 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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neguvernamentale şi nonprofit instituite de cetăţeni, prin propria decizie, care sunt prezente în 
viaţa publică şi exprimă interesele, ideile şi ideologiile membrilor lor sau ale altora, pe baza 
unor considerente de ordin etic, cultural, politic, ştiinţific, religios sau filantropic;

G. întrucât chestiunea determinării caracterului reprezentativ al organizaţiilor societăţii civile face 
obiectul unor controverse, iar activităţile şi eficienţa unor organizaţii în privinţa impunerii 
punctului lor de vedere nu reflectă întotdeauna gradul lor de reprezentativitate;

H. întrucât diversele instituţii ale Uniunii Europene au adoptat abordări diferite în ceea ce priveşte 
dialogul civil,

1. apreciază contribuţia Uniunii Europene la dezvoltarea dialogului civil atât la nivel european, cât 
şi la nivel naţional, regional şi local;

2. subliniază că, în Europa, societatea civilă joacă un rol important în procesul de integrare 
europeană, întrucât transmite instituţiilor europene poziţiile şi solicitările cetăţenilor Uniunii; 
evidenţiază importanţa expertizei pe care societatea civilă o pune la dispoziţia instituţiilor şi 
subliniază ponderea şi semnificaţia funcţiilor de informare şi de sensibilizare pe care le are 
dialogul civil, în special în ceea ce priveşte promovarea şi diseminarea măsurilor şi obiectivelor 
Uniunii Europene, în crearea unei reţele de colaborare în Europa şi consolidarea identităţii şi 
identificării europene în cadrul societăţii civile;

3. subliniază că pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor politice ale Uniunii Europene sunt 
necesare o dezbatere publică mai amplă, un dialog civil mai eficient şi o acutizare a conştiinţei 
politice;

4. atrage atenţia asupra angajamentului său în cadrul dialogului civil şi asupra semnificaţiei 
acordate acestui dialog în Tratatul de la Lisabona, care i-a conferit statutul de principiu superior 
după care se ghidează toate activităţile Uniunii Europene;

5. salută extinderea, prin Tratatul de la Lisabona, a unor elemente de democraţie reprezentativă şi 
participativă, prin aşa-numita iniţiativă cetăţenească prevăzută în Tratatul de la Lisabona, 
conform căreia un milion de cetăţeni din mai multe state membre pot invita Comisia să prezinte 
o propunere legislativă;

6. solicită instituţiilor Uniunii Europene şi autorităţilor naţionale, regionale şi locale din statele 
membre să aplice cât mai eficient posibil cadrul juridic în vigoare şi catalogul de bune practici 
în vederea dezvoltării dialogului cu cetăţenii şi cu organizaţiile societăţii civile; consideră în 
special că birourile de informare ale PE din fiecare stat membru ar trebui să participe în mod 
activ la promovarea, organizarea şi gestionarea forumurilor care au loc cel puţin o dată pe an 
între parlament şi reprezentanţii societăţii civile şi subliniază importanţa participării periodice la 
aceste forumuri, atât a statului membru implicat cât şi a altor state membre;

7. solicită instituţiilor Uniunii Europene să includă în dialogul civil toţi reprezentanţii interesaţi ai 
societăţii civile; consideră că este esenţial, în acest context, să se acorde atenţia cuvenită mai 
ales glasului cetăţenilor tineri ai UE, ei fiind cei care modelează Uniunea Europeană de mâine şi 
care sunt răspunzători de aceasta;

8. solicită instituţiilor Uniunii Europene să asigure că toţi cetăţenii UE – bărbaţi şi femei, tineri şi 
bătrâni, din zone urbane sau rurale – pot participa în aceeaşi măsură la dialogul civil, în mod 



PE423.766 272/377 DV\779820RO.doc

RO

activ, în condiţii de egalitate şi fără a fi discriminaţi şi mai ales că membrii minorităţilor 
lingvistice îşi pot utiliza limba maternă în aceste forumuri; subliniază, în acest context, că 
Uniunea Europeană trebuie să contribuie la înfăptuirea principiului egalităţii dintre femei şi 
bărbaţi şi trebuie să acţioneze în mod exemplar în vederea aplicării acestuia, atât pe teritoriul 
UE, cât şi în afara acesteia;

9. solicită instituţiilor Uniunii Europene să stabilească printr-un acord interinstituţional linii 
directoare cu caracter obligatoriu privind numirea reprezentanţilor societăţii civile, metode 
pentru organizarea consultărilor şi a finanţării acestora, ţinând cont de principiile generale şi 
standardele minime aplicabile consultărilor angajate cu părţile interesate1; subliniază că, în acest 
scop, toate instituţiile UE ar trebui să păstreze registre actualizate ale tuturor organizaţiilor 
neguvernamentale în care să se specifice dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în statele 
membre şi/sau dacă domeniul lor de activitate se adresează în special instituţiilor UE;

10. solicită instituţiilor Uniunii Europene să introducă dialogul civil, ca sarcină orizontală, la nivelul 
tuturor direcţiilor generale ale Comisiei, tuturor grupurilor de lucru ale Consiliului de Miniştri şi 
tuturor comitetelor Parlamentului European, ţinând cont de principiul transparenţei şi să acorde 
atenţie respectării unui raport echilibrat între sectorul public şi cel privat;

11. în vederea garantării unei mai bune comunicări, coordonări şi a unui flux mai eficient al 
comunicării în ceea ce priveşte măsurile de consultare cu societatea, solicită instituţiilor Uniunii 
Europene să urmărească o colaborare mai strânsă pentru dezvoltarea dialogului civil în Europa 
şi să promoveze activ punctul de vedere european în rândul cetăţenilor UE; observă că, în 
această ordine de idei, reuniunile periodice ale societăţii civile şi Comisarilor, în cadrul 
forumurilor din statele membre, ar fi binevenite ca o modalitate de diminuare a clivajului 
perceput între UE şi cetăţenii Europei;

12. invită Consiliul Uniunii Europene să faciliteze şi să simplifice accesul la lucrările sale, aceasta 
reprezentând o condiţie de bază pentru iniţierea unui veritabil dialog cu societatea civilă; 

13. subliniază semnificaţia dezvoltării unei politici de comunicare europene, pentru a putea oferi noi 
mijloace şi căi de comunicare cu cetăţenii UE (prin utilizarea internetului, a tehnologiilor 
electronice şi a tehnologiei audiovizuale moderne);

14. se pronunţă în favoarea continuării iniţiativelor existente şi deja consacrate ale UE care 
urmăresc o implicare sporită a societăţii civile în procesul integrării europene, cum ar fi Europe 
by Satellite, Agora cetăţenilor, forumuri tematice pentru cetăţeni (ex. Your Europe), discuţii pe 
internet etc.;

15. atrage atenţia în special asupra semnificaţiei pe care o au sondajele de opinie efectuate în Europa 
de profesionişti pentru identificarea şi o mai bună înţelegere a nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor 
UE în ceea ce priveşte funcţionarea Uniunii; îndeamnă atât instituţiile UE, cât şi societatea 
civilă să ţină cont de aceste aşteptări în interacţiunile şi dezbaterile lor;

16. solicită autorităţilor naţionale, regionale şi locale din statele membre să promoveze dialogul 

                                               
1 A se vedea Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2002 intitulată „Spre o cultură consolidată a 

consultării şi a dialogului – Principii generale şi standarde minime aplicabile consultărilor angajate de 
către Comisie cu părţile interesate” (COM(2002)0704).
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civil, în special în ţările şi regiunile, precum şi în domeniile în care acesta nu a fost dezvoltat sau 
aplicat în totalitate; îndeamnă aceste organisme să promoveze în mod activ dezvoltarea 
interactivităţii regionale a societăţii civile în rândul statelor membre şi iniţiativele 
transfrontaliere; consideră că crearea unor grupări de state membre ar trebui, de asemenea, 
explorată ca mijloc de promovare a schimbului de idei şi experienţe în cadrul UE;

17. apelează la reprezentanţii societăţii europene să se implice activ în dialogul civil şi în modelarea 
programelor şi domeniilor politice europene, făcând, astfel, posibilă influenţarea proceselor 
decizionale;

18. încurajează cetăţenii UE să se implice mai mult în dezbaterile şi discuţiile organizate la nivel 
european şi să participe la următoarele alegeri pentru Parlamentul European;

19. atrage atenţia asupra faptului că pentru dialogul cu cetăţenii la toate nivelurile, cel european, 
naţional, regional, respectiv local, sunt necesare mijloace financiare corespunzătoare şi solicită 
autorităţilor care participă la acest dialog şi sunt competente în această privinţă să asigure o 
finanţare suficientă pentru acesta;

20. subliniază că, pe lângă dialogul cu societatea civilă, este nevoie şi de un dialog deschis, 
transparent şi regulat al Uniunii cu bisericile şi comunităţile religioase, aşa cum prevede Tratatul 
de la Lisabona;

21. recomandă instituţiilor UE să pună în comun la dispoziţie informaţii despre caracterul 
reprezentativ şi domeniile de activitate ale organizaţiilor societăţii civile în Europa, ca de 
exemplu o bază de date publică, uşor accesibilă utilizatorilor;

22. solicită Comisiei să înainteze o nouă propunere cu privire la asociaţiile europene, pentru ca 
organizaţiile societăţii civile europene să poată recurge la un temei juridic comun;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie parlamentelor statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, precum şi Comitetului Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor.
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Raport prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a iniţiativei cetăţeneşti(INI/2008/2169) -
raportul Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007,

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 19 ianuarie 2006 privind perioada de reflecţie: structura, 
subiectele şi cadrul unei evaluări a dezbaterii referitoare la Uniunea Europeană4,

– având în vedere articolele 39 şi 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru petiţii 
(A6-0043/2009),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona introduce iniţiativa cetăţenească prin care, la iniţiativa a cel 
puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, 
Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere 
corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al 
Uniunii, în vederea aplicării tratatelor - articolul 11 alineatul (4) din Tratatul UE, nou versiune 
(TUE n.v.),

B. întrucât, astfel, un milion de cetăţeni ai Uniunii vor obţine acelaşi drept de a solicita Comisiei 
prezentarea unei propuneri legislative ca şi Consiliul, încă de la instituirea Comunităţilor 
Europene în 1957 (iniţial articolul 152 din Tratatul CEE, în prezent articolul 208 din Tratatul 
CE („TCE”), în viitor articolul 241 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(„TFUE”)) şi Parlamentul European de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 
1993 (în prezent articolul 192 TCE, în viitor articolul 225 TFUE);

C. întrucât, astfel, cetăţenii vor participa în mod direct la exercitarea autorităţii suverane a Uniunii 
Europene, fiind implicaţi pentru prima dată în mod direct în procesul legislativ european;

D. întrucât articolul 11 alineatul (4) TUE n.v. are ca scop stabilirea unui drept individual de 
participare la iniţiativa cetăţenească, ca urmare a dreptului de participare la viaţa democratică a 
Uniunii -articolul 10 alineatul (3) TUE n.v.;

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
2 JO C 310, 16.12.2004, p. 1. 1.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
4 JO C 287 E, 24.11.2006, p. 306.
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E. întrucât dreptul la iniţiativă este adeseori confundat cu dreptul de petiţie; întrucât este necesar să 
se asigure că cetăţenii sunt pe deplin conştienţi de distincţia dintre cele două drepturi, mai ales 
având în vedere că o petiţie este adresată Parlamentului, iar iniţiativa cetăţenească este adresată 
Comisiei;

F. întrucât instituţiilor Uniunii şi statelor membre li se solicită să creeze condiţiile pentru 
exercitarea în bune condiţii, transparentă şi eficientă a dreptului de participare a cetăţenilor 
Uniunii;

G. întrucât procedurile şi condiţiile impuse iniţiativei cetăţeneşti, inclusiv numărul minim de state 
membre din care trebuie să provină cetăţenii care iau parte la această iniţiativă, trebuie stabilite 
de către Parlamentul European şi Consiliu printr-un regulament, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară (articolul 24 primul paragraf din TFUE);

H. întrucât la adoptarea şi aplicarea acestui regulament trebuie garantate, în special, drepturile 
fundamentale la egalitate, bună gestionare şi protecţie juridică;

Numărul minim de state membre

I. întrucât în ceea ce priveşte „numărul minim de state membre din care trebuie să provină 
cetăţenii care prezintă o astfel de iniţiativă” (articolul 24 primul paragraf TFUE), acesta trebuie 
să reprezinte un „număr semnificativ de state membre” (articolul 11 alineatul (4) TUE n.v.);

J. întrucât stabilirea numărului minim de state membre nu poate fi arbitrară, ci trebuie să fie în 
armonie cu scopul prezentului regulament şi interpretată în conformitate cu alte dispoziţii ale 
tratatului, pentru a evita interpretările contradictorii;

K. întrucât scopul acestei reglementări este acela de a garanta că procesul legislativ european nu se 
bazează pe interesele particulare ale unor state membre, ci pe interesul european general;

L. întrucât articolul 76 TFUE arată că, dacă o propunere legislativă este susţinută de un sfert dintre 
statele membre, se poate presupune că aceasta ia în considerare în mod suficient interesul 
european general; întrucât, ca atare, un astfel de număr minim poate fi considerat drept 
inatacabil:

M. întrucât scopul prezentului regulament va fi atins numai în cazul în care acesta este asociat cu un 
număr minim de declaraţii de susţinere provenite din fiecare dintre aceste state membre; 

N. întrucât se poate conchide din articolul 11 alineatul (4) din TUE n.v., care menţionează cifra de 
un milion de resortisanţi ai Uniunii, dintr-o populaţie de aproximativ 500 milioane de cetăţeni, 
că proporţia de 1/500 din populaţie poate fi considerată drept reprezentativă;

Vârsta minimă a participanţilor 

O. întrucât articolul 11 alineatul (4) TUE n.v. se aplică tuturor cetăţenilor Uniunii;

P. întrucât, cu toate acestea, orice tip de îngrădire a dreptului la participare democratică şi orice 
discriminare pe motiv de vârstă trebuie să respecte principiul proporţionalităţii;

Q. întrucât, în plus, este de dorit să se evite interpretările contradictorii care ar apărea, de exemplu 
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în cazul în care vârsta minimă de participare la alegerile europene într-un stat membru ar fi 
inferioară vârstei minime de participare la iniţiativa cetăţenească europeană;

Procedura

R. întrucât o iniţiativă cetăţenească de succes obligă Comisia să analizeze preocupările acesteia şi 
să ia decizii dacă şi în ce măsură va prezenta o propunere de act legislativ în consecinţă;

S. întrucât, pentru depunerea propunerii de act legislativ de către Comisie, este recomandabil ca 
iniţiativele să facă referire la unul sau mai multe temeiuri juridice;

T. întrucât o iniţiativă cetăţenească poate continua numai în cazul în care este admisibilă în ceea ce 
priveşte:

 să conţină a solicitare adresată Comisiei de a prezenta o propunere de act legislativ al Uniunii,

Uniunea să deţină competenţa legislativă în acest domeniu, iar Comisia dreptul de propunere, 
şi

actul legislativ solicitat să nu fie în mod evident contrar principiilor generale de drept aplicate 
în Uniunea Europeană,

U. întrucât o iniţiativă cetăţenească se bucură de succes în cazul în care este admisibilă în sensul 
de mai sus şi reprezentativă, respectiv este susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni, 
resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre;

V. întrucât este sarcina Comisiei de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru o iniţiativă 
cetăţenească de succes;

W. întrucât, în vederea organizării unei iniţiative cetăţeneşti, este de dorit, încă înaintea strângerii 
declaraţiilor de susţinere, stabilirea certitudinii juridice în ceea ce priveşte admisibilitatea 
iniţiativei cetăţeneşti;

X. întrucât sarcina verificării autenticităţii declaraţiilor de susţinere nu poate fi îndeplinită de către 
Comisie şi trebuie preluată aşadar de către statele membre; întrucât, cu toate acestea, obligaţiile 
statelor membre în acest sens se referă doar la iniţiative luate în temeiul articolului 11 alineatul 
(4) din TUE n.v. şi în niciun caz la iniţiative considerate inadmisibile din motivele prezentate; 
întrucât, prin urmare, este necesar ca statele membre să aibă, chiar înainte de a demara 
strângerea declaraţiilor de susţinere, certitudinea juridică în ceea ce priveşte admisibilitatea 
iniţiativei cetăţeneşti;

Y. întrucât verificarea admisibilităţii iniţiativei cetăţeneşti de către Comisie se limitează totuşi 
exclusiv la chestiunile juridice menţionate anterior şi nu poate, sub nicio formă, include 
consideraţii privind oportunitatea politică; întrucât acest lucru va garanta faptul că Comisia nu 
este liberă să decidă, pe baza propriilor consideraţii politice, dacă o iniţiativă cetăţenească poate 
fi declarată admisibilă sau nu;

Z. întrucât este oportună structurarea procedurii iniţiativei cetăţeneşti în următoarele cinci etape:

 înregistrarea iniţiativei,
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 strângerea declaraţiilor de susţinere,

depunerea iniţiativei,

prezentarea poziţiei Comisiei

verificarea conformităţii cu tratatele a actului legislativ solicitat.

Principiul transparenţei

AA. întrucât iniţiativa cetăţenească reprezintă o modalitate de exercitare a autorităţii publice 
suverane în domeniul legislaţiei şi se supune, ca atare, principiului transparenţei; întrucât acest
lucru presupune ca organizatorii iniţiativei cetăţeneşti să îşi asume public responsabilitatea 
pentru finanţarea sa, inclusiv sursele acestei finanţări;

Monitorizarea politică a procesului

AB. întrucât este sarcina politică a Parlamentului să monitorizeze procesul unei iniţiative 
cetăţeneşti;

AC. întrucât această responsabilitate cuprinde aplicarea regulamentului privind atât iniţiativa 
cetăţenească, dar şi poziţia politică a Comisiei în ceea ce priveşte solicitarea depusă prin 
iniţiativa cetăţenească;

AD. întrucât este important să se asigure compatibilitatea între solicitările adresate Comisiei 
printr-o iniţiativă cetăţenească şi priorităţile şi propunerile aprobate în mod democratic de 
Parlamentul European;

Iniţiativele cetăţeneşti constituţionale

AE. întrucât nu este clar dacă articolul 11 alineatul (4) TUE n.v. include şi iniţiativele care 
vizează modificarea tratatelor (iniţiative cetăţeneşti constituţionale),

1. solicită Comisiei să prezinte, imediat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, o 
propunere de regulament privind iniţiativa cetăţenească, pe baza articolului 24 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene;

2. solicită Comisiei să ţină cont în mod corespunzător de recomandările prevăzute în anexa 
prezentei rezoluţii;

3. solicită ca regulamentul să fie clar, simplu şi uşor de utilizat, incluzând elemente practice legate 
de definirea iniţiativei cetăţeneşti, astfel încât aceasta să nu fie confundată cu dreptul de a 
adresa petiţii;

4. decide examinarea, imediat după adoptarea prezentului regulament, a instituirii unui sistem 
eficient de monitorizare a procesului iniţiativei cetăţeneşti;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLU�IE:
RECOMANDĂRI REFERITOARE LA CON�INUTUL PROPUNERII COMISIEI 
REFERITOARE DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN �I AL 

CONSILIULUI PRIVIND PROCEDURA �I CONDI�IILE INI�IATIVEI CETĂ�ENE�TI

Stabilirea numărului minim de state membre
1. Numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetăţenii Uniunii care participă la 

iniţiativa cetăţenească reprezintă un sfert dintre statele membre.

2. Această cerinţă este îndeplinită numai în cazul în care cel puţin 1/500 din populaţia fiecăruia 
dintre statele respective susţine iniţiativa.

Stabilirea vârstei minime a participanţilor
3. Fiecare cetăţean al Uniunii care are drept de vot în conformitate cu legislaţia din statul său 

membru de origine poate participa la iniţiativa cetăţenească europeană.

Stabilirea procedurii 
4. Procedura iniţiativei cetăţeneşti cuprinde următoarele cinci etape:

• înregistrarea iniţiativei,

• strângerea declaraţiilor de susţinere,

• depunerea iniţiativei,

• prezentarea poziţiei Comisiei,

• verificarea conformităţii cu tratatele a actului legislativ solicitat.

5. Prima etapă a iniţiativei cetăţeneşti începe cu înregistrarea iniţiativei la Comisie, de către 
organizatori, şi se încheie cu decizia formală a Comisiei cu privire la succesul înregistrării 
iniţiativei cetăţeneşti. Aceasta are următoarele caracteristici:

(a) O iniţiativă cetăţenească trebuie înregistrată în mod adecvat la Comisie de către 
organizatori. Înregistrarea trebuie să conţină numele, data naşterii, cetăţenia şi adresa 
fiecărui organizator, precum şi textul exact al iniţiativei cetăţeneşti într-una dintre limbile 
oficiale ale Uniunii. 

(b) Comisia verifică admisibilitatea formală a iniţiativei cetăţeneşti înregistrate. O iniţiativă 
cetăţenească este admisibilă din punct de vedere formal dacă îndeplineşte următoarele 
patru condiţii:
 Conţine o solicitare adresată Comisiei Europene de a prezenta o propunere de adoptare 

a unui act legislativ al Uniunii Europene.

 Tratatele, care constituie fundamentul Uniunii Europene, i-au conferit acesteia 
competenţa de a adopta un astfel de act legislativ. 
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 Tratatele, care constituie fundamentul Uniunii, i-au conferit Comisiei Europene 
competenţa de a prezenta un astfel de act legislativ. actul legislativ solicitat nu este în 
mod evident contrar principiilor generale de drept aplicate în Uniunea Europeană,

Comisia se asigură de faptul că organizatorii obţin susţinerea prevăzută în articolul 41 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales în scopul de a asigura că 
iniţiativele înregistrate sunt admisibile. În plus, Comisia informează organizatorii despre
proiectele legislative în curs sau propuse, legate de aspectele respectivei iniţiative 
cetăţeneşti, precum şi despre iniţiative cetăţeneşti înregistrate cu succes, care se referă, în 
totalitate sau parţial, la aceleaşi aspecte.

(c) În termen de două luni după înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti, Comisia trebuie să ia o 
decizie cu privire la admisibilitatea şi posibilitatea de înregistrare a iniţiativei. Înregistrarea 
poate fi refuzată numai din motive juridice şi în niciun caz din motive de oportunitate
politică.

(d) Decizia se adresează atât organizatorilor, în mod individual, cât şi publicului larg. Decizia 
este comunicată organizatorilor şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, 
Consiliul şi statele membre sunt informate imediat cu privire la decizia luată.

(e) Decizia este supusă verificării de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi de 
către Ombudsman European, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare ale dreptului 
Uniunii. Acest lucru se aplică mutatis mutandis, în cazul în care Comisia renunţă la 
adoptarea unei astfel de decizii.

(f) Comisia publică pe pagina sa de internet o listă cu toate iniţiativele cetăţeneşti depuse cu 
succes. 

(g) Organizatorii unui iniţiative cetăţeneşti pot retrage iniţiativa în orice moment. În acest caz, 
iniţiativa se consideră a fi neînregistrată, fiind eliminată de pe lista Comisiei mai sus 
menţionată.

6. A doua etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene cuprinde colectarea de declaraţii individuale de 
susţinere pentru iniţiativa cetăţenească înregistrată cu succes, precum şi confirmarea oficială de 
către statele membre cu privire la rezultatul colectării declaraţiilor individuale de susţinere. 
Aceasta are următoarele caracteristici:

(a) Statele membre stabilesc o procedură eficientă de colectare a declaraţiilor valide de 
susţinere pentru o iniţiativă cetăţenească şi de confirmare oficială a rezultatelor acestei 
colectări.

(b) O declaraţie de susţinere este considerată validă dacă este anunţată, respectând normele 
juridice corespunzătoare ale statelor membre şi legislaţia Uniunii, în termenul prevăzut 
pentru colectarea declaraţiilor de susţinere. Termenul pentru colectarea declaraţiilor de 
susţinere este de un an. Acesta începe în prima zi a celei de-a treia luni după decizia 
privind înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti.

(c) Fiecare susţinător îşi declară în mod individual susţinerea, de regulă prin semnătură 
personală (de mână sau electronică, dacă este cazul). Declaraţia de susţinere a unei 
persoane trebuie să conţină cel puţin numele, data naşterii, adresa şi cetăţenia acesteia. În 
cazul în care persoana respectivă deţine mai multe cetăţenii, aceasta menţionează, la 
alegere, numai una dintre ele.
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Datele cu caracter personal sunt protejate, organizatorii iniţiativei cetăţeneşti fiind ţinuţi 
responsabili. 

(d) Declaraţia de susţinere a unei iniţiative cetăţeneşti poate fi realizată o singură dată. Fiecare 
declaraţie de susţinere conţine o declaraţie solemnă separată a persoanei respective, prin 
care aceasta asigură faptul că nu şi-a manifestat susţinerea anterior pentru aceeaşi iniţiativă 
cetăţenească.

(e) Fiecare declaraţie de susţinere poate fi retrasă până la expirarea perioadei de colectare a 
declaraţiilor de susţinere. Astfel, susţinerea exprimată iniţial este considerată nulă. 
Organizatorii trebuie să informeze fiecare susţinător al declaraţiei cu privire la această 
opţiune. Fiecare declaraţie de susţinere trebuie să conţină o declaraţie separată a persoanei 
respective, prin care aceasta să asigure faptul că a luat la cunoştinţă această opţiune.

(f) Toate persoanele care şi-au manifestat susţinerea vor obţine de la organizatori o copie a 
declaraţiei lor de susţinere, inclusiv a declaraţiei solemne, precum şi a declaraţiei 
referitoare la luarea la cunoştinţă a opţiunii de retragere.

(g) Statele membre vor elibera în termen de două luni, în urma verificării declaraţiilor de 
susţinere, o confirmare oficială cu privire la numărul declaraţiilor de susţinere valide, 
menţionate în ordinea cetăţeniei persoanelor care şi-au manifestat susţinerea. Această 
confirmare va fi adresată organizatorilor iniţiativei cetăţeneşti. Statele membre garantează, 
prin intermediul unor măsuri adecvate, faptul că fiecare declaraţie de susţinere va fi 
confirmată o singură dată de către un stat membru şi că astfel se vor evita în mod eficient 
confirmările multiple efectuate de diferite state membre sau de diferite agenţii ale aceluiaşi 
stat membru.

Datele cu caracter personal protejate, autorităţile relevante ale statelor membre fiind ţinute 
responsabile. 

7. Cea de a treia etapă a iniţiativei cetăţeneşti europene începe cu depunerea iniţiativei la Comisie, 
de către organizatori, şi se încheie cu decizia formală a Comisiei cu privire la succesul depunerii 
iniţiativei cetăţeneşti. Aceasta are următoarele caracteristici:

(a) O iniţiativă cetăţenească trebuie depusă la Comisie de către organizatori în conformitate cu 
cerinţele legale. La depunerea iniţiativei trebuie prezentate confirmările statelor membre 
privind numărul declaraţiilor de susţinere. 

(b) Comisia verifică reprezentativitatea iniţiativei cetăţeneşti depuse. O iniţiativă cetăţenească 
este reprezentativă dacă îndeplineşte următoarele criterii:

 este susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, 

 cetăţenii care îşi manifestă susţinerea sunt resortisanţi a cel puţin un sfert dintre statele 
membre, 

 numărul resortisanţilor fiecărui stat membru reprezintă cel puţin 1/500 din populaţia 
statului respectiv. 

(c) În termen de două luni după depunerea iniţiativei cetăţeneşti, Comisia trebuie să decidă 
dacă depunerea iniţiativei a avut loc în mod satisfăcător. Decizia trebuie să includă şi o 
declaraţie privind reprezentativitatea iniţiativei. Depunerea iniţiativei poate fi refuzată 
numai din motive juridice şi în niciun caz din motive de oportunitate politică.
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(d) Decizia se adresează atât organizatorilor, în mod individual, cât şi publicului larg. Decizia 
este comunicată organizatorilor şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, 
Consiliul şi statele membre sunt informate imediat cu privire la decizia luată.

(e) Decizia este supusă verificării de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi de 
către Ombudsman European, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare ale dreptului 
Uniunii. Acest lucru se aplică mutatis mutandis, în cazul în care Comisia renunţă la 
adoptarea unei astfel de decizii. 

(f) Comisia publică pe pagina sa de internet o listă cu toate iniţiativele cetăţeneşti depuse cu 
succes. 

8. Cea de a patra etapă a iniţiativei cetăţeneşti cuprinde examinarea de fond de către Comisie a
revendicărilor iniţiativei cetăţeneşti şi se încheie cu prezentarea formală poziţiei Comisiei cu 
privire la solicitarea formulată în iniţiativa cetăţenească de a prezenta o propunere de act 
legislativ. Aceasta are următoarele caracteristici:

(a) O iniţiativă cetăţenească depusă cu succes obligă Comisia să evalueze revendicările 
iniţiativei cetăţeneşti. 

(b) În acest scop, Comisia audiază organizatorii iniţiativei cetăţeneşti şi le oferă acestora 
posibilitatea de a-şi prezenta sub formă detaliată revendicările. 

(c) Comisia ia o decizie cu caracter obligatoriu cu privire la cerinţele conţinute în iniţiativa 
cetăţenească în termen de trei luni. În cazul în care nu intenţionează să prezinte o 
propunere, Comisia explică Parlamentului şi organizatorilor motivele sale care justifică 
această decizie.

(d) Decizia se adresează atât organizatorilor, în mod individual, cât şi publicului larg. Decizia 
este comunicată organizatorilor şi publicată în Jurnalul Oficial. Parlamentul European, 
Consiliul şi statele membre sunt informate imediat cu privire la decizia luată.

(e) În cazul în care Comisia nu ia nicio decizie cu privire la solicitarea prezentată în cadrul 
iniţiativei cetăţeneşti, acest lucru va fi supus verificării juridice de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, precum şi de către Ombudsmanul European, în conformitate cu 
dispoziţiile corespunzătoare ale dreptului UE.

Principiul transparenţei

9. Organizatorilor unei iniţiative cetăţeneşti înregistrate cu succes li se solicită, într-un termen 
adecvat, ulterior încheierii procedurii, să prezinte Comisiei un raport privind finanţarea 
iniţiativei, care să includă sursele de finanţare (raport de transparenţă). Raportul este examinat 
de către Comisie şi publicat împreună cu un aviz.

10. De regulă, Comisia ar trebui să înceapă să examineze conţinutul unei iniţiative cetăţeneşti doar 
după prezentarea într-o formă corespunzătoare a unui raport de transparenţă.
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Rezoluţia Parlamentului European din 8 mai 2008 privind dezvoltarea cadrului de 
reglementare a activităţilor reprezentanţilor de interese (persoane care desfăşoară activităţi 
de lobby) în instituţiile europene (2007/2115(INI)) - raportul Stubb Alexander

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

– având în vedere cartea verde prezentată de Comisie, intitulată „Iniţiativa europeană în materie 
de transparenţă”(COM(2006)0194),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Acţiuni întreprinse în aplicarea cărţii verzi 
«Iniţiativa europeană în materie de transparenţă»” (COM(2007)0127),
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– având în vedere proiectul Comisiei de cod de conduită pentru reprezentanţii de interese, lansat 
la 10 decembrie 2007,

– având în vedere Decizia din 17 iulie 1996 privind modificarea Regulamentului de procedură 
(activităţile de lobby din Parlament)1,

– având în vedere Decizia din 13 mai 1997 privind modificarea Regulamentului de procedură 
(Codul de conduită pentru persoanele care desfăşoară activităţi de lobby)2,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizele Comisiei pentru 
control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, Comisiei pentru afaceri juridice şi al Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0105/2008),

A. întrucât numărul activităţilor de lobby din Parlamentul European a crescut foarte mult odată 
cu extinderea competenţelor Parlamentului,

B. întrucât scopul activităţilor de lobby este nu numai acela de a influenţa deciziile legislative 
sau cele referitoare la politici, ci şi alocarea de fonduri comunitare, precum şi monitorizarea şi 
aplicarea legislaţiei,

C. întrucât, ca urmarea a ratificării preconizate a Tratatului de la Lisabona, competenţele 
Parlamentului vor creşte iar acesta va deveni co-legiuitor în aproape toate domeniile prin 
procedura legislativă ordinară, atrăgând prin urmare atenţia a şi mai multor grupuri de lobby,

D. întrucât reprezentanţii de interese deţin un rol fundamental în dialogul deschis şi pluralist care 
stă la baza unui sistem democratic, şi reprezintă o importantă sursă de informaţii pentru 
deputaţi în îndeplinirea mandatului lor,

E. întrucât grupurile de lobby nu numai că desfăşoară activităţi de lobby pe lângă deputaţi, ci şi 
încearcă să influenţeze deciziile Parlamentului prin desfăşurarea de activităţi de lobby pe 
lângă funcţionarii din cadrul secretariatului comisiilor parlamentare, personalul grupărilor 
politice şi asistenţii deputaţilor, 

F. întrucât se estimează că există în jur de 15 000 de persoane care desfăşoară activităţi de lobby 
în mod individual şi 2 500 de organizaţii de lobby în Bruxelles,

G. întrucât Comisia a propus, ca parte a Iniţiativei europene în materie de transparenţă, 
introducerea unui registru comun pentru reprezentanţii de interese în instituţiile europene,

H. întrucât Parlamentul are propriul registru pentru cei care desfăşoară activităţi de lobby3 încă 
din 1996, precum şi un cod de conduită4 care conţine un angajament pentru persoanele 
înregistrate care desfăşoară activităţi de lobby să acţioneze în conformitate cu standarde etice 

                                               
1 JO C 261, 9.9.1996, p. 75.
2 JO C 167, 2.6.1997, p. 20.
3 Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
4 Anexa IX articolul 3 din Regulamentul de procedură.
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înalte,

I. întrucât există în momentul de faţă aproximativ 5 000 de persoane înregistrate care desfăşoară 
activităţi de lobby în Parlament,

J. întrucât grupurile de lobby cuprind şi organizaţii la nivel local şi naţional a căror funcţionare 
este reglementată de statele membre,

O mai mare transparenţă în activităţile Parlamentului

1. recunoaşte influenţa grupurilor de lobby asupra procesului decizional în UE şi consideră 
aşadar, că este esenţial ca deputaţii în Parlament să cunoască identitatea organizaţiilor 
reprezentate de grupurile de lobby; subliniază că transparenţa şi egalitatea de acces în toate 
instituţiile UE este o cerinţă esenţială pentru legitimitatea Uniunii şi pentru încrederea 
cetăţenilor în aceasta; subliniază că transparenţa reprezintă un dublu demers care este necesar 
atât în funcţionarea instituţiilor, cât şi în activitatea persoanelor care desfăşoară activităţi de 
lobby; subliniază că egalitatea de acces pentru grupurile de lobby la instituţiile UE sporeşte 
cunoştinţele disponibile pentru conducerea Uniunii; consideră că este esenţial ca 
reprezentanţii societăţii civile să aibă acces la instituţiile UE şi, în primul rând, la Parlament; 

2. consideră că deputaţii au propria responsabilitate în a se asigura că primesc informaţii 
echilibrate; subliniază faptul că deputaţii în Parlament trebuie să fie consideraţi capabili să ia 
decizii politice independent de persoanele care fac lobby;

3. admite că raportorii pot folosi, dacă cred de cuviinţă, în mod voluntar, o „amprentă 
legislativă” - respectiv o listă orientativă, ataşată rapoartelor Parlamentului a reprezentanţilor 
de interese care au fost consultaţi şi au avut o contribuţie semnificativă la pregătirea 
raportului; consideră că este de dorit în mod special ca o asemenea listă să fie inclusă în 
rapoartele legislative; subliniază, totuşi, că este la fel de important să existe o asemenea 
„amprentă legislativă” ataşată la iniţiativele legislative ale Comisiei;

4. consideră că Parlamentul trebuie să hotărască în mod absolut independent măsura în care se 
va ţine cont de opiniile care vin din partea societăţii civile;

5. ia act de dispoziţiile actuale, conform cărora deputaţilor li se solicită să-şi declare interesele 
financiare; invită Biroul, pe baza unei propuneri din partea chestorilor, să întocmească un plan 
referitor la îmbunătăţirea continuă a implementării şi a monitorizării normelor Parlamentului 
conform cărora deputaţii trebuie să declare orice tip de susţinere primită, financiară sau 
concretizată în personal sau în materiale1;

6. ia act de dispoziţiile actuale privind intergrupurile, care impun dezvăluirea surselor de 
finanţare; solicită mai multă claritate în ceea ce priveşte intergrupurile, respectiv,o listă pe 
pagina de web a Parlamentului a intergrupurilor existente, înregistrate sau nu, care să cuprindă 
şi declararea completă a formelor de sprijin extern pentru activităţile intergrupurilor precum şi 
o expunere a scopurilor generale ale intergrupului respectiv; subliniază, cu toate acestea, ca 
intergrupurile nu sunt considerate în niciun caz organe ale Parlamentului; 

7. solicită Biroului ca, pe baza unei propuneri din partea chestorilor, să găsească modalităţi de a 
                                               
1 Anexa I articolul 2 din Regulamentul de procedură.
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restricţiona accesul neautorizat la etajele din clădirile Parlamentului unde sunt situate birourile 
deputaţilor, în timp ce accesul publicului la sălile comisiilor să fie limitat numai în 
circumstanţe excepţionale;

Propunerea Comisiei

8. salută propunerea Comisiei referitoare la conceperea unui cadru mai structurat pentru 
activităţile reprezentanţilor de interese, ca parte a Iniţiativei europene în materie de 
transparenţă;

9. este de acord cu definiţia formulată de Comisie prin care activităţile de lobby sunt „activităţile 
desfăşurate în vederea influenţării formulării politicilor şi proceselor de luare a deciziilor în 
instituţiile europene”; consideră că această definiţie este în conformitate cu articolul 9 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură;

10. subliniază că toţi actorii, inclusiv persoanele private sau publice din afara instituţiilor 
europene, cu activităţi de reprezentare a intereselor, care sunt acoperite de această definiţie şi 
care influenţează în mod regulat instituţiile, ar trebui considerate drept persoane care 
desfăşoară activităţi de lobby şi tratate în mod similar: persoanele a căror profesie este 
reprezentarea de interese, persoanele angajate de societăţi în acelaşi scop, ONG-urile, 
grupurile de reflecţie, asociaţiile de comerţ, sindicatele şi organizaţiile patronale, organizaţiile 
cu profit şi cele non-profit, precum şi avocaţii atunci când acţionează în vederea influenţării 
unei politici şi nu în vederea acordării de asistenţă şi asigurării apărării în cadrul procedurilor 
judiciare sau oferirii de consiliere juridică totodată, subliniază că regiunile şi colectivităţile 
din statele membre, precum şi partidele politice la nivel naţional şi european, precum şi 
organele care au un statut juridic prin tratate, nu intră sub incidenţa acestor prevederi atunci 
când acţionează conform rolului lor şi îndeplinesc atribuţiile unor asemenea organe, după cum 
este prevăzut în tratate;

11. salută, în principiu, propunerea Comisiei referitoare la înfiinţarea unui „ghişeu unic” pentru 
înregistrarea persoanelor care desfăşoară activităţi de lobby atât la Comisie, cât şi la 
Parlament şi solicită un acord interinstituţional între Consiliu, Comisie şi Parlament privind 
un registru comun cu caracter obligatoriu, după cum este deja cazul de facto în Parlament, 
care ar fi aplicabil în toate instituţiile şi ar include obligaţia de dezvăluire totală a informaţiilor 
cu caracter financiar, un mecanism comun de radiere din registru şi un cod comun de conduită 
etică; reaminteşte, totuşi, diferenţele esenţiale dintre Consiliu, Comisie şi Parlament ca 
instituţii; îşi rezervă, prin urmare, dreptul de a evalua propunerea Comisiei, când va fi 
finalizată şi de a decide numai atunci dacă o va susţine sau nu; 

12. reaminteşte că numărul celor care desfăşoară activităţi de lobby şi au acces în Parlament 
trebuie să rămână în limite rezonabile; de aceea, sugerează adoptarea unui sistem prin care 
persoanele care desfăşoară activităţi de lobby trebuie să se înregistreze o singură dată pentru 
toate instituţiile iar fiecare instituţie poate decide dacă aprobă accesul în clădirile sale, 
permiţând astfel Parlamentului să continue să limiteze la patru numărul de legitimaţii de acces 
pentru fiecare organizaţie/societate;

13. solicită recunoaşterea reciprocă între Consiliu, Comisie şi Parlament a registrelor separate, în 
cazul în care nu se ajunge la un acord asupra unui registru comun; sugerează că, în lipsa unui 
acord al instituţiilor privind un registru comun, registrele online individuale ale instituţiilor 
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respective ar trebui să includă link-uri către registrele celorlalte instituţii, pentru a se putea 
face comparaţia între datele furnizate de persoanele care desfăşoară activităţi de lobby; 
solicită Secretarului General să mute lista reprezentanţilor grupurilor de interese acreditate 
care reprezintă interesele într-o poziţie mai accesibilă pe pagina de web a Parlamentului;

14. propune înfiinţarea rapidă unui grup de lucru comun format din reprezentanţi ai Consiliului, 
comisari şi deputaţi în Parlament, numiţi de Conferinţa Preşedinţilor, care să analizeze, până 
la sfârşitul anului 2008, implicaţiile unui registru comun pentru persoanele care desfăşoară 
activităţi de lobby care doresc să aibă acces la Consiliu, Comisie sau Parlament, precum şi 
elaborarea unui cod de conduită comun; însărcinează Secretarul General să ia măsurile 
necesare;

15. îndeamnă Consiliul să participe la acest posibil registru comun; consideră că trebuie 
examinate cu mare atenţie activităţile persoanele care desfăşoară activităţi de lobby pe lângă 
secretariatul Consiliului, în contextul chestiunilor legate de codecizie;

16. ia act de decizia Comisiei de a începe un sistem de înregistrare facultativă şi de a-l evalua la 
un an de la înfiinţare, dar îşi exprimă îngrijorarea că un sistem de înregistrare exclusiv 
facultativă le va permite persoanelor care desfăşoară activităţi de lobby mai puţin responsabile 
să evite respectarea regulilor; solicită celor trei instituţii ca, la cel mult trei ani după înfiinţarea 
unui registru comun, să examineze toate normele ce reglementează activităţile de lobby pentru 
a determina dacă noul sistem reuşeşte să asigure transparenţa necesară în activităţile de lobby; 
este conştient de baza legală pentru un registru obligatoriu oferită de Tratatul de la Lisabona şi 
îşi exprimă dorinţa ca, între timp, să coopereze cu instituţiile prin intermediul unui acord 
interinstituţional, pe baza registrelor existente; consideră că înregistrarea obligatorie trebuie să 
fie o condiţie de bază pentru persoanele care desfăşoară activităţi de lobby care doresc acces 
regulat în instituţii, după cum este deja cazul de facto în Parlament; 

17. consideră că, în condiţiile în care practicile de lobby evoluează în timp, toate normele care 
reglementează aceste practici trebuie să fie suficient de flexibile pentru a se adapta rapid la 
schimbări;

18. ia act de proiectul de cod conduită al Comisiei pentru reprezentanţii de interese; reaminteşte 
Comisiei că Parlamentul are deja un asemenea cod de peste 10 ani şi solicită Comisiei să 
negocieze cu Parlamentul în vederea stabilirii unor norme comune; consideră că orice cod ar 
trebui să conţină un element solid de monitorizare în ceea ce priveşte comportamentul celor 
care desfăşoară activităţi de lobby; subliniază că ar trebui aplicate sancţiuni persoanelor care 
desfăşoară activităţi de lobby ce nu respectă codul de conduită; subliniază că trebuie alocate 
suficiente resurse (de personal şi financiare) pentru a verifica informaţiile din registru; 
consideră că pentru registrul Comisiei sancţiunile pot cuprinde suspendarea din registru, iar în 
cazuri mai grave, radierea din acesta; consideră că, odată cu stabilirea unui registru comun, 
abaterile celor care desfăşoară activităţi de lobby ar trebui să conducă la sancţiuni care să se 
aplice accesului la toate instituţiile la care se aplică registrul;

19. subliniază că registrul trebuie să fie conceput cât mai accesibil şi uşor disponibil pe internet: 
căutarea şi găsirea informaţiilor trebuie să poată fi făcute cu uşurinţă de către public şi trebuie 
să includă nu numai numele organizaţiilor care desfăşoară activităţi de lobby, ci şi numele 
persoanelor fizice care desfăşoară asemenea activităţi;
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20. subliniază că registrul trebuie să conţină categorii separate în care persoanele care desfăşoară 
activităţi de lobby ar trebui să fie înregistrate în funcţie de tipul de interese pe care le 
reprezintă (de exemplu, asociaţii profesionale, reprezentanţi ai societăţilor, sindicate, 
organizaţii patronale, birouri de avocatură, ONG-uri etc.);

21. salută decizia Comisiei de a solicita ca cerinţa de a dezvălui informaţiile cu caracter financiar 
de către cei care se înscriu în registru în calitate de reprezentanţi de interese, să se aplice 
următoarelor categorii:

– cifra de afaceri a firmelor de consultanţă profesională şi a cabinetelor de avocatură, 
rezultată în urma acţiunilor de lobby pe lângă instituţiile UE, precum şi ponderea 
relativă a principalilor clienţi;

– o estimare a costurilor rezultate din acţiunile directe de lobby pe lângă instituţiile UE, 
efectuate de reprezentanţii de interese angajaţi ai societăţilor şi de asociaţiile de comerţ;

– bugetul total şi defalcarea pe principalele surse de finanţare a ONG-urilor şi a grupurilor 
de reflecţie;

22. subliniază că obligaţia de a dezvălui informaţiile cu caracter financiar trebuie să se aplice în 
mod egal tuturor reprezentanţilor de interese înregistraţi;

23. cere grupului de lucru menţionat anterior să propună criterii specifice care să prevadă 
obligaţia de a dezvălui informaţii cu caracter financiar, de exemplu parametrii esenţiali ai 
cheltuielilor pentru activităţile de lobby (nu sunt necesare cifrele exacte);

24. solicită comisiei responsabile să pregătească amendamentele necesare ale Regulamentului de 
procedură al Parlamentului;

o

o o

25. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.
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6 Règlement du PE
A. Modifications du règlement
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apporter au règlement du Parlement européen relatives à des règles de 
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Gérard Onesta 293

- Décision du Parlement européen du 12 octobre 2006 sur la modification 
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(2005/2238(REG)) - Rapport Maryline Reynaud 304

- Décision du Parlement européen du 30 novembre 2006 sur la révision de 
l'article 139 du règlement - Norme transitoire concernant les langues 
(2006/2244(REG)) - Rapport Ingo Friedrich 307

- Décision du Parlement européen du 14 décembre 2006 sur la modification 
de l'article 81 du règlement du Parlement européen (dispositions 
d'exécution) (2006/2211(REG)) - Rapport Richard Corbett 309

- Décision du Parlement européen du 14 décembre 2006 sur la modification 
de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement 
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(2006/2287(REG)) - Rapport Jo Leinen 312

- Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la modification de 
l'article 201 du règlement du Parlement européen relatif à l'application et à 
l'interprétation du règlement (2006/2192(REG)) - Rapport Richard Corbett 313

- Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification 
du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés 
(2006/2195(REG)) - Rapport Ingo Friedrich 314

- Décision du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la modification de 
l'article 29 du règlement du Parlement européen - constitution des groupes 
politiques (2006/2201(REG)) - Rapport Richard Corbett 318

- Proposition de décision du parlement européen sur la révision des 
dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions 
(2006/2209(REG)) - Rapport Gérard Onesta 320
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- Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de 
l'article 47 du règlement du Parlement européen - coopération entre 
commissions (2007/2016(REG)) - Rapport Richard Corbett 328

- Projet de rapport sur la révision générale du règlement du Parlement 
(2007/2124(REG)) - Rapport Richard Corbett 330

- Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du 
règlement du Parlement concernant l'approbation de la Commission 
(2007/2128(REG)) - Rapport Andrew Duff 331

- Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind 
modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European privind componenţa Conferinţei preşedinţilor (2007/2066(REG)) 
- raportul Georgios Papastamkos 336

-

- Décision du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la modification de 
l'article 173 et l'insertion d'un article 173 bis du règlement du Parlement 
européen concernant le compte rendu in extenso et l'enregistrement 
audiovisuel des débats (2007/2137(REG)) - Rapport Richard Corbett 337

- Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur 
l'insertion, dans le règlement du Parlement européen, d'un article 202 bis 
concernant l'utilisation par le Parlement des symboles de l'Union 
(2007/2240(REG)) - Rapport Carlos Carnero González 339

- Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la modification de 
l'article 81 du règlement du Parlement européen concernant les mesures 
d'exécution (2008/2027(REG)) - Rapport Monica Frassoni 341

- Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du 
règlement du Parlement européen à la lumière des propositions du groupe 
de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de la plénière 
et les rapports d'initiative (2007/2272(REG)) - Rapport Richard Corbett 343

B. Interprétations du règlement 
- Interprétation de l'article 162, paragraphe 2, du Règlement 

(2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud 349
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Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind introducerea, în Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European, a unui nou articol 204a privind rectificările 
(2005/2041(REG)) - raportul Richard Corbett

Parlamentul European,
– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 10 martie 2005,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0229/2007),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarea modificare;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.

Textul în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 204a (nou)

Articolul 204a

Rectificări
(1) Atunci când este identificată o eroare 
într-un text adoptat de Parlament, 
Preşedintele, după caz, transmite comisiei 
competente un proiect de rectificare.
(2) Atunci când este identificată o eroare 
într-un text adoptat de Parlament şi 
asupra căruia s-a ajuns la un acord cu 
alte instituţii, Preşedintele caută să obţină 
acordul acestor instituţii cu privire la 
corectările necesare înainte de a proceda 
în conformitate cu alineatul (1).
(3) Comisia competentă examinează 
proiectul de rectificare şi îl prezintă 
Parlamentului în cazul în care consideră 
că a intervenit o eroare, care poate fi 
corectată în modul propus.
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(4) Rectificarea se anunţă în următoarea 
perioadă de sesiune. Rectificarea se 
consideră adoptată, cu excepţia cazului în 
care, în termen de patruzeci şi opt de ore 
de la anunţarea acesteia, un grup politic 
sau cel puţin patruzeci de deputaţi au 
prezentat o cerere de supunere la vot. În 
cazul în care rectificarea nu este adoptată, 
aceasta se retrimite comisiei competente, 
care poate să propună o rectificare 
modificată sau să închidă procedura.
(5) Rectificările adoptate se publică în 
acelaşi mod ca şi textul la care acestea se 
referă. Articolul 66 alineatul (3), articolul 
67 şi articolul 68 se aplică mutatis 
mutandis.
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Decizia Parlamentului European din 19 ianuarie 2006 referitoare la modificările aduse 
Regulamentului de procedură al Parlamentului European privind normele de conduită 
aplicabile deputaţilor europeni (2005/2075(REG)) - raportul Gérard Onesta 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président, en date du 18 mars 2005,

– vu les propositions de modification de son règlement formulées par le Bureau, en date du 7 mars 
2005,

– vu l'article 202 de son règlement,

– vu le rapport de sa commission des affaires constitutionnelles (A6-0413/2005),

A. considérant qu'il importe de veiller à ce que ses travaux puissent se dérouler dans la dignité, tout 
en préservant le caractère vivant des débats, 

B. considérant que les dispositions actuellement contenues dans son règlement ne permettent pas 
de réagir de manière adéquate à toutes les perturbations de ses travaux et autres activités à 
l'intérieur de l'ensemble de ses locaux,

C. considérant qu'il est nécessaire, comme cela est le cas dans toutes les assemblées 
parlementaires, d'introduire la possibilité d'arrêter des sanctions à l'encontre de ceux de ses 
membres qui ne se conformeraient pas à des règles de conduite, dont il lui appartient de définir 
les grandes principes, ainsi que d'organiser une procédure de recours interne contre les décisions 
ayant arrêté de telles sanctions, afin de garantir les droits de la défense,

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements des États membres.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 9, titre et paragraphe 1, premier alinéa

Règles de conduite Intérêts financiers des députés, règles de 
conduite et accès au Parlement

1. Le Parlement peut édicter pour ses 
membres des règles de conduite. Celles-ci 
sont arrêtées conformément à l'article 

1. Le Parlement peut édicter des règles de
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, qui sont
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202, paragraphe 2, et annexées au présent 
règlement. 

annexées au présent règlement. 

Amendement 2
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le comportement des députés est 
inspiré par le respect mutuel, repose sur les 
valeurs et principes tels que définis dans les 
textes fondamentaux de l'Union 
européenne, préserve la dignité du
Parlement et ne doit pas compromettre le 
bon déroulement des travaux 
parlementaires ni la tranquillité dans 
l'ensemble des bâtiments du Parlement.
Le non-respect de ces éléments peut 
conduire à l'application des mesures 
prévues aux articles 146 à 148.

Amendement 3
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. L'application du présent article 
n'entrave en aucune façon la vivacité des 
débats parlementaires ni la liberté de parole 
des députés.
Elle se fonde sur le plein respect des 
prérogatives des députés, telles que définies 
dans le droit primaire et le statut qui leur 
est applicable. 
Elle repose sur le principe de transparence 
et garantit que toute disposition en la 
matière soit portée à la connaissance des 
députés, qui sont informés individuellement 
de leurs droits et obligations.

Amendement 4
Interprétation de l'article 22, paragraphe 3

La conduite des séances inclut les questions 
relatives au comportement des députés à 
l'intérieur de l'ensemble des locaux du 
Parlement.
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Amendement 5
Article 96, paragraphe 3

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion 
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil.

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion 
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil. En cas de 
violation des règles de confidentialité, 
l'article 147 est d'application.

Amendement 6
Titre VI, chapitre 3 bis (nouveau), titre (nouveau)

CHAPITRE 3 bis
MESURES EN CAS DE NON-RESPECT 
DES RÈGLES DE CONDUITE

(A insérer avant l'article 146)

Amendement 7
Article 146, titre et paragraphe 1

Rappel à l'ordre Mesures immédiates
1. Le Président rappelle à l'ordre tout député 
qui trouble la séance.

1. Le Président rappelle à l'ordre tout député 
qui porte atteinte au bon déroulement de la 
séance ou dont le comportement n'est pas 
compatible avec les dispositions pertinentes 
de l'article 9.

Amendement 8
Article 146, paragraphe 3

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 

3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas 
de nouvelle récidive, le Président peut lui 
retirer la parole et l'exclure de la salle pour 
le reste de la séance. Il peut également 
recourir à cette dernière mesure 
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besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

immédiatement et sans deuxième rappel à 
l'ordre dans les cas d'une gravité 
exceptionnelle. Le secrétaire général veille 
sans délai à l'exécution d'une telle mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

Amendement 9
Article 146, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsqu'il se produit une agitation 
qui compromet la poursuite des débats, le 
Président, pour rétablir l'ordre, suspend 
la séance pour une durée déterminée ou 
la lève. S'il ne peut se faire entendre, il 
quitte le fauteuil présidentiel, ce qui
entraîne une suspension de la séance. Elle 
est reprise sur convocation du Président.

Amendement 10
Article 146, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Les pouvoirs définis aux paragraphes 
1 à 3 bis sont attribués, mutatis mutandis, 
au président de séance des organes, 
commissions et délégations, tels que définis 
dans le présent règlement.

Amendement 11
Article 146, paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. Le cas échéant, compte tenu de 
la gravité de la violation des règles de 
conduite, le président de séance peut 
saisir le Président d'une demande de mise 
en œuvre de l'article 147, au plus tard 
d'ici à la prochaine période de session ou 
à la réunion suivante de l'organe, de la 
commission ou de la délégation 
concernés.

Amendement 12
Article 147
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Exclusion des députés Sanctions
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les travaux 
du Parlement, le Président peut, après une 
mise en demeure solennelle, proposer au 
Parlement, immédiatement ou au plus tard 
au cours de la période de session suivante, 
de prononcer à son encontre la censure qui 
comporte de droit l'exclusion immédiate de 
la salle et l'interdiction d'y reparaître 
pendant un délai de deux à cinq jours.

1. Dans le cas où un député trouble la séance 
d'une manière exceptionnellement grave ou 
perturbe les travaux du Parlement en 
violation des principes définis à l'article 9, 
le Président, après avoir entendu le député 
concerné, arrête une décision motivée 
prononçant la sanction appropriée, qu'il 
notifie à l'intéressé et aux présidents des 
organes, commissions et délégations 
auxquels il appartient, avant de les porter à 
la connaissance de la séance plénière.

2.  Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être 
entendu par le Parlement avant le vote. Son 
temps de parole ne peut excéder cinq 
minutes.

2. L'appréciation des comportements 
observés doit prendre en compte leur 
caractère ponctuel, récurrent ou 
permanent, ainsi que leur degré de gravité, 
sur la base des lignes directrices annexées 
au présent règlement*.

3. Le vote sur la mesure disciplinaire 
demandée se fait par le système 
électronique et sans débat. Les demandes 
fondées sur l'article 149, paragraphe 3, ou 
sur l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas 
recevables.

3. La sanction prononcée peut consister en 
l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) blâme;
b) perte du droit à l'indemnité de séjour 
pour une durée pouvant aller de deux à dix 
jours ;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de 
vote en séance plénière, et sous réserve 
dans ce cas du strict respect des règles de 
conduite, suspension temporaire, pour une 
durée pouvant aller de deux à dix jours 
consécutifs pendant lesquels le Parlement 
ou l'un quelconque de ses organes, 
commissions ou délégations se réunissent, 
de la participation à l'ensemble ou à une 
partie des activités du Parlement;
d) soumission à la Conférence des 
Présidents, conformément à l'article 18, 
d'une proposition de suspension ou de 
retrait de l'un ou des mandats électifs 
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occupés au sein du Parlement. 
* Voir annexe XVI bis.

Amendement 13
Article 148

Agitation dans l'Assemblée Voies de recours internes
Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation du 
Président.

Le député concerné peut introduire un 
recours interne devant le Bureau dans un 
délai de deux semaines à partir de la 
notification de la sanction arrêtée par le 
Président, recours qui en suspend 
l'application. Le Bureau peut, au plus tard 
quatre semaines après l'introduction du 
recours, annuler, confirmer ou réduire la 
portée de la sanction arrêtée, sans 
préjudice des droits de recours externes à 
disposition de l'intéressé. En l'absence de 
décision du Bureau dans le délai imparti, la 
sanction est réputée nulle et non avenue. 

Amendement 14
Annexe XVI bis (nouveau)

ANNEXE XVI bis
Lignes directrices relatives à 
l'interprétation des règles de conduite 
applicables aux députés
1. Il convient de distinguer les 
comportements de nature visuelle, qui 
peuvent être tolérés, pour autant qu'ils ne 
soient pas injurieux et/ou diffamatoires, 
gardent des proportions raisonnables, et ne 
génèrent pas de conflit, de ceux entraînant 
une perturbation active de quelque activité 
parlementaire que ce soit.
2. La responsabilité des députés est 
engagée, dès lors que des personnes qu'ils 
emploient, ou dont ils facilitent l'accès au 
Parlement, ne respectent pas à l'intérieur 
des locaux de celui-ci les règles de 
comportement applicables aux députés.
Le Président ou ses représentants exercent 
le pouvoir disciplinaire à l'égard de ces 
personnes ou de toute autre personne 
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extérieure au Parlement se trouvant dans 
les locaux de celui-ci.
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Decizia Parlamentului European din 12 octombrie 2006 privind modificarea articolelor 3 şi 4 
din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (2005/2036(REG)) - raportul Pahor 
Borut

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 14 décembre 2004 sur la vérification des pouvoirs1 et en particulier le 
paragraphe 6 de celle-ci,

– vu la lettre du Secrétaire général du 15 février 2005,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0274/2006),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 3, paragraphe -1 (nouveau)

-1. À l'issue des élections au Parlement 
européen, le Président invite les autorités 
compétentes des États membres à 
communiquer sans délai au Parlement les 
noms des députés élus, afin que 
l'ensemble de ceux-ci puissent siéger au 
Parlement dès l'ouverture de la première 
séance suivant les élections.
Le Président attire en même temps 
l'attention de ces mêmes autorités sur les 
dispositions pertinentes de l'Acte du 
20 septembre 1976 et les invite à prendre 
les mesures nécessaires afin d'éviter la 
survenance de toute incompatibilité avec 
le mandat de député au Parlement 

                                               
1 JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51.
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européen.

(L'actuel paragraphe 6 de l'article 3 est 
supprimé)

Amendement 2
Article 3, paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. Tout député dont l'élection est 
communiquée au Parlement est tenu de 
déclarer par écrit, avant de siéger au 
Parlement, qu'il n'exerce pas une fonction 
incompatible avec celle de député au 
Parlement européen, aux termes de 
l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976. À l'issue d'une élection 
générale, cette déclaration doit être faite 
dans la mesure du possible six jours au 
plus tard avant la séance constitutive du 
Parlement. Aussi longtemps que ses 
pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a 
pas été statué sur une contestation 
éventuelle, tout député siège au Parlement 
et dans ses organes en pleine jouissance de 
ses droits, à la condition qu'il ait effectué 
au préalable la déclaration susmentionnée. 
Dans le cas où des faits vérifiables à partir 
de sources accessibles au public permettent 
d'établir qu'un député exerce une fonction 
incompatible avec celle de député au 
Parlement européen, aux termes de l'article 
7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976, le Parlement, sur la 
base des informations fournies par son 
Président, constate la vacance.

(L'actuel paragraphe 5 de l'article 3 est 
supprimé)

Amendement 3
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les 
déclarations écrites découlant de l'article 7 
de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que 
de l'annexe I du présent règlement. 

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les
déclarations écrites exigées par le présent 
article ainsi que par l'annexe I du présent 
règlement. 
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Amendement 4
Article 4, paragraphe 4

4. Les incompatibilités résultant des 
législations nationales sont notifiées au 
Parlement, qui en prend acte.

4. Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre notifie au Président la fin du 
mandat d'un député au Parlement 
européen conformément à la législation 
de l'État membre en question, en raison 
soit d'incompatibilités au regard de 
l'article 7, paragraphe 3, de l'Acte du 
20 septembre 1976, soit de la déchéance 
du mandat conformément à l'article 13, 
paragraphe 3, du même Acte, le Président 
informe le Parlement du fait que le 
mandat a pris fin à la date notifiée par 
l'État membre et invite l'État membre à 
pourvoir le siège vacant sans délai.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou le député 
concerné notifient au Président une 
nomination à des fonctions incompatibles 
avec l'exercice du mandat de député au 
Parlement européen, le Président en
informe le Parlement qui constate la 
vacance.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou le député 
concerné notifient au Président une 
nomination ou une élection à des fonctions 
incompatibles avec l'exercice du mandat de 
député au Parlement européen, aux termes 
de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'Acte 
du 20 septembre 1976, le Président en 
informe le Parlement qui constate la 
vacance.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 6, tiret 2

- en cas de nomination à des fonctions 
incompatibles avec le mandat de député au 
Parlement européen soit au regard de la loi 
électorale nationale, soit au regard de
l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976: 
la date notifiée par les autorités 
compétentes des États membres ou de 
l'Union ou par le député concerné.

- en cas de nomination ou d'élection à des 
fonctions incompatibles avec le mandat de 
député au Parlement européen aux termes 
de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'Acte 
du 20 septembre 1976: la date notifiée par 
les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou par le député 
concerné. 

Amendement 6
Article 4, paragraphe 7

7. Lorsque le Parlement constate la 
vacance, il en informe l'État membre 
intéressé.

7. Lorsque le Parlement constate la 
vacance, il en informe l'État membre 
intéressé et invite celui-ci à pourvoir le 
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siège vacant sans délai.

Amendement 7
Article 11, interprétation

Si une question concernant la vérification 
des pouvoirs est soulevée sous la
présidence du doyen d'âge, celui-ci 
renvoie la question à la commission 
chargée de vérifier les pouvoirs.

Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du 
Président mentionnés à l'article 3, 
paragraphe -1 bis, alinéa 2. Toute autre
question concernant la vérification des 
pouvoirs qui est soulevée sous sa
présidence est renvoyée à la commission 
chargée de vérifier les pouvoirs.
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Decizia Parlamentului European din 10 mai 2007 privind modificările ce trebuie aduse 
Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la 
cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare (2005/2238(REG)) - raportul Maryline Reynaud

Parlamentul European ,

–   având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-0582/2005),

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliul, Comitetului 
Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor şi intitulată: "Punerea în aplicare a 
programului comunitar de la Lisabona: o strategie de simplificare a cadrului de reglementare 
(COM(2005)0535)", 

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 15-16 iunie 2006, în special punctul 41,

–   având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind o strategie de simplificare a cadrului de 
reglementare(1) , 

–   având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind rezultatele examinării propunerilor
legislative în curs în faţa legiuitorului(2) , 

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor, intitulată: "Examinarea 
strategică a programului "O mai bună legiferare" în Uniunea Europeană" (COM(2006)0689), 

–   având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisie pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri 
juridice (A6-0143/2007),

A.   întrucât Parlamentul s-a angajat, în rezoluţia sa din 16 mai 2006, menţionată mai sus, privind o 
strategie de simplificare a cadrului de reglementare (punctul 21), "să reflecteze la îmbunătăţirea 
procedurilor sale şi a tehnicilor sale legislative interne în vederea accelerării dosarelor de 
"simplificare", respectând, în acelaşi timp, procedurile prevăzute de legislaţia primară, în special 
Tratatul CE",

B.   întrucât tehnicile de codificare şi de reformare se numără printre instrumentele cele mai 
importante de simplificare a legislaţiei comunitare, care face parte din strategia de la Lisabona 
pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă,

C.   întrucât Regulamentul său de procedură conţine o dispoziţie referitoare la codificare, care 
merită revizuită, dar nu conţine nicio dispoziţiei referitoare la reformare,

D.   întrucât Parlamentul doreşte, printr-o reexaminare şi clarificare a procedurilor sale, să 
contribuie din plin la eforturile de simplificare şi să încurajeze Comisia să facă mai multe propuneri 
în acest sens,
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E.   întrucât este de dorit ca Consiliul să întreprindă o acţiune similară,

1.   hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2.   reaminteşte că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente
Amendamentul 1
Articolul 80 
(1)  În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea oficială a 
legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. În 
cazul în care se dovedeşte că propunerea nu implică nicio modificare de fond a legislaţiei 
comunitare, se aplică procedura prevăzută la articolul 43. (1)  În cazul în care 
Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea legislaţiei comunitare, 
propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. Aceasta o examinează în 
conformitate cu modalităţile stabilite la nivel interinstituţional 1 pentru a se asigura că nu este 
decât o simplă codificare, care nu implică nicio modificare de fond.
(2)  Preşedintele comisiei competente în fond sau raportorul desemnat de aceasta pot participa 
la examinarea şi elaborarea propunerii de codificare. Dacă este necesar, comisia competentă în 
fond poate să-şi dea, în prealabil, avizul. (2)  Comisia care a fost competentă în fond 
pentru chestiunile care fac obiectul codificării poate, la cererea sa sau a comisiei competente 
pentru chestiunile juridice, să fie sesizată pentru un aviz privind oportunitatea codificării.
(3)  Prin derogare de la dispoziţiile prevăzute la articolul 43 alineatul (3), procedura 
simplificată nu se poate aplica în cazul unei propuneri de codificare oficiale, în cazul în care 
majoritatea membrilor comisiei competente pentru chestiunile juridice sau ai comisiei 
competente în fond se opun. (3)  Amendamentele la textul propunerii sunt 
inadmisibile . 
Totuşi, la cererea raportorului, preşedintele comisiei competente pentru chestiunile juridice 
poate supune aprobării acesteia amendamentele referitoare la adaptări tehnice, cu condiţia ca 
aceste adaptări să fie necesare pentru asigurarea conformităţii propunerii cu normele de 
codificare şi să nu implice nicio modificare de fond a propunerii

(4)  În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond, 
aceasta o supune Parlamentului spre aprobare. 

În cazul n care aceasta consideră că 
propunerea implică o modificare de fond a legislaţiei comunitare, propune Parlamentului 
respingerea propunerii.

În ambele cazuri, Parlamentul se exprimă 
prin vot unic, fără amendamente şi fără dezbatere.

__________________________
1 Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, Metoda de lucru accelerată pentru 
codificarea oficială a textelor legislative, punctul 4, JO C 102, 4.4.1996, p.2.
Amendamentul 2
Articolul 80a (nou) 
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Articolul 80a
Reformare

(1)  În cazul în care Comisia sesizează 
Parlamentul cu o propunere privind reformarea legislaţiei comunitare, propunerea se trimite 
comisiei competente pentru chestiunile juridice şi comisiei competente în fond. 

(2)  Comisia competentă pentru chestiunile 
juridice examinează propunerea în conformitate cu modalităţile convenite la nivel 
interinstituţional 1 pentru a se asigura că aceasta nu implică nicio modificare de fond în afara 
celor care au fost identificate ca atare.
În cadrul acestei examinări, amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile. Totuşi, în 
ceea ce priveşte dispoziţiile care au rămas neschimbate în propunerea de reformare, se aplică 
articolul 80 alineatul (3) al doilea paragraf.

(3)  În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în 
afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la 
acest lucru.
În acest caz, în afara condiţiilor stabilite la articolele 150 şi 151, în cadrul comisiei competente 
în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părţi din propunere care 
conţin modificări.
Totuşi, amendamentele la părţile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepţional 
şi, de la caz la caz, de către preşedintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive 
imperative de coerenţă internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, 
acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a 
amendamentelor.

(4)  În cazul în care comisia competentă 
pentru chestiunile juridice consideră că propunerea implică modificări de fond în afara celor 
care au fost identificate ca atare, aceasta propune Parlamentului respingerea propunerii şi 
informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru. 

În acest caz, Preşedintele invită Comisia să-
şi retragă propunerea. În cazul în care Comisia îşi retrage propunerea, Preşedintele constată că 
procedura a devenit fără obiect şi informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în 
care Comisia nu îşi retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, 
care o examinează în conformitate cu procedura normală. 

______________________
1 Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii 
de reformare a actelor legislative, punctul 9., JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(1)JO C 297 E, 7.12.2006, p.136.
(2)JO C 297 E, 7.12.2006, p.140.
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Decizia Parlamentului European din 30 noiembrie 2006 referitoare la revizuirea articolului 
139 din Regulamentul de procedură – norme tranzitorii privind limbile (2006/2244(REG)) -
raportul Ingo Friedrich 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0391/2006),

A. considérant que le 1er avril 2004, le Parlement a incorporé dans son règlement une disposition 
qui lui permet, pour l'application de son régime linguistique aux neuf nouvelles langues qui sont 
venues s'ajouter aux autres en mai 2004, de tenir compte exceptionnellement, et jusqu'à la fin de 
l'année 2006, "de la disponibilité effective et en nombre suffisant des interprètes et des 
traducteurs correspondants",

B. considérant que, néanmoins, les progrès réalisés pour ces langues ne permettent pas de laisser 
purement et simplement cette norme transitoire venir à expiration à la fin de l'année et qu'il 
convient de faire usage de la possibilité de la prolonger,

C. considérant que les mêmes difficultés se poseront pendant un certain temps pour les langues 
bulgare et roumaine, qui viendront s'ajouter au ler janvier 2007, et qu'à la même date, l'irlandais 
deviendra également une langue officielle, ce qui soulève des problèmes particuliers dans la 
pratique,

D. considérant que, pour tenir compte de ces circonstances, il y a lieu de revoir la norme transitoire 
en vigueur et de la proroger jusqu'à la fin de la législature en cours,

E. considérant que l'objectif qui consiste à parvenir au multilinguisme intégral, tel qu'il est défini à 
l'article 138 du règlement, est maintenu,

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le ler janvier 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendement

Amendement 1
Article 139

1. Dans l'application de l'article 138, il est 
exceptionnellement tenu compte, 

1. Pendant une période transitoire qui se 
terminera à la fin de la sixième 
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s'agissant des langues officielles des États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004, à compter de 
cette date et jusqu'au 31 décembre 2006, 
de la disponibilité effective et en nombre 
suffisant des interprètes et des traducteurs 
correspondants.

législature, il peut être dérogé aux 
dispositions de l'article 138 si et dans la 
mesure où il n'est pas possible de disposer 
d'un nombre suffisant d'interprètes et de 
traducteurs pour une langue officielle 
bien que les mesures nécessaires à cet 
effet aient été prises.

2. Le Secrétaire général soumet 
trimestriellement au Bureau un rapport 
circonstancié sur les progrès réalisés en 
vue de la pleine application de 
l'article 138 et en adresse copie à tous les 
députés.

2. Sur proposition du Secrétaire général, 
le Bureau détermine, pour chacune des 
langues officielles concernées, si les 
conditions définies au paragraphe 1 sont 
remplies et revoit sa décision tous les six 
mois sur la base d'un rapport du 
Secrétaire général sur les progrès réalisés. 
Le Bureau arrête les dispositions 
d'application nécessaires.
2 bis. Les dérogations temporaires 
décidées par le Conseil, en vertu des 
traités, en ce qui concerne la rédaction 
des actes, à l'exception des règlements 
adoptés conjointement par le Parlement 
européen et par le Conseil, sont 
d'application.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.
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Decizia Parlamentului European din 14 decembrie 2006 privind modificarea articolului 81 
din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (măsuri de executare) 
(2006/2211(REG)) - raportul Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu sa position du 6 juillet 2006 sur le projet de décision du Conseil modifiant la 
décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées 
à la Commission, et notamment son paragraphe 21,

– vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission2,

– vu la lettre de son Président en date du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0415/2006),

considérant ce qui suit:

A. les négociations conduites entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont abouti 
à la conclusion d'un accord interinstitutionnel sous forme d'une déclaration commune 
accueillant favorablement le projet de nouvelle procédure qui sera incluse dans la décision 
1999/468/CE,

B. la nouvelle procédure, dénommée "procédure de réglementation avec contrôle", permet au 
Parlement européen et au Conseil de contrôler les mesures "quasi-législatives" de mise en œuvre 
d'un instrument adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité, et de rejeter de 
telles mesures,

C. La décision  2006/512/CE s'accompagne de ladite déclaration commune, d'une déclaration de la 
Commission inscrite au procès-verbal du Conseil et de déclarations de la Commission 
concernant la mise en œuvre et l'application de la nouvelle procédure,

D. il est opportun de modifier l'article 81 du règlement afin de permettre au Parlement européen 
d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, les droits que lui confère la nouvelle 
procédure, 

1. Décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. Décide que cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2007;

3. Charge son Président de veiller à ce que, moyennant des arrangements pris au niveau 
administratif avec les autres institutions, les projets de mesures ne soient pas transmis au 
Parlement à une date proche des vacances parlementaires;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0310.
2 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
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4. Charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendements 1 et 2
Article 81

Article 81: Dispositions d'exécution Article 81: Mesures d'exécution

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un projet de mesure d'exécution, 
le Président renvoie le document en 
question à la commission compétente pour 
l'acte dont les dispositions d'exécution 
découlent.

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un projet de mesures
d'exécution, le Président renvoie le projet 
de mesures à la commission compétente 
pour l'acte dont les mesures d'exécution 
découlent. Lorsque la coopération 
renforcée entre commissions a été 
appliquée pour l'acte de base, la 
commission compétente invite l'autre 
commission à lui transmettre son point de 
vue, oralement ou par lettre.

2. Sur proposition de la commission 
compétente, le Parlement peut, dans un 
délai d'un mois -ou de trois mois pour les 
mesures concernant les services 
financiers- à compter de la réception d'un 
projet de mesure d'exécution, adopter une 
résolution s'opposant au projet de mesure, 
notamment si elle outrepasse les pouvoirs 
d'exécution prévus dans l'instrument de 
base. Si une période de session n'a pas 
lieu avant l'expiration du délai ou dans le 
cas où une action d'urgence est 
nécessaire, le droit de réaction est réputé 
délégué à la commission compétente. 
Cette procédure prend la forme d'une 
lettre du président de la commission au 
commissaire compétent, avec notification 
à l'ensemble du Parlement. Si le 
Parlement s'oppose à cette mesure, le 
Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier la mesure ou de 
présenter une proposition au titre de la 
procédure législative appropriée.

2. Le président de la commission 
compétente fixe un délai pour permettre 
aux députés de proposer que la 
commission s'oppose au projet de 
mesures. Si elle le juge opportun, la 
commission peut décider de nommer un 
rapporteur parmi ses membres titulaires 
ou ses membres suppléants permanents. 
Si la commission s'oppose au projet de 
mesures, elle dépose une proposition de 
résolution s'opposant au projet de 
mesures qui peut également indiquer les 
modifications qui devraient être apportées 
à celui-ci.

Si, dans le délai applicable à partir de la 
date de réception du projet de mesures, le 
Parlement adopte une telle résolution, le 
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Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier le projet de mesures 
ou de présenter une proposition au titre de 
la procédure législative appropriée.
3. Si une période de session n'a pas lieu 
avant l'expiration du délai, le droit de 
réaction est réputé délégué à la 
commission compétente. Cette réaction 
prend la forme d'une lettre du président 
de la commission au commissaire 
compétent, avec notification à l'ensemble 
du Parlement.
4. Si les mesures d'exécution envisagées 
par la Commission relèvent de la 
"procédure de réglementation avec 
contrôle", le paragraphe 3 n'est pas 
d'application et les paragraphes 1 et 2 
sont complétés comme suit:
a) le délai de contrôle commence à courir 
lorsque le projet de mesures a été présenté 
au Parlement dans toutes les langues 
officielles;
b) le Parlement peut s'opposer à 
l'adoption du projet de mesures en 
motivant son opposition par l'indication 
que le projet de mesures excède les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'instrument de base, ou que ce projet 
n'est pas compatible avec le but ou le 
contenu de l'instrument de base, ou qu'il 
ne respecte pas les principes de
subsidiarité ou de proportionnalité;
c) le Parlement, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, peut s'opposer 
à l'adoption du projet de mesures.
d) Si le projet de mesures se fonde sur les 
paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la 
décision1999/468/CE, qui prévoient des 
délais abrégés pour l'opposition du 
Parlement européen, une proposition de 
résolution s'opposant à l'adoption du 
projet de mesures peut être déposée par le 
président de la commission compétente, si 
celle-ci n'a pas été en mesure de se réunir 
dans le délai imparti.
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Decizia Parlamentului European din 14 decembrie 2006 privind modificarea articolului 15 şi 
a articolului 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European –
alegerea chestorilor şi a biroului comisiilor (2006/2287(REG)) - raportul Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0628/2006),

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0464/2006),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 15, alinéa 2 bis (nouveau)

Pour la période allant de janvier 2007 à 
juillet 2009, le Parlement procède à 
l'élection de six questeurs.

Amendement 2
Article 182, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour la période allant de janvier 2007 à 
juillet 2009, le bureau des commissions 
compte quatre vice-présidents.
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Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind modificarea articolului 201 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind aplicarea şi interpretarea 
Regulamentului de procedură (2006/2192 (REG)) - raportul Richard Corbett 

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului de procedură B6-0166/2006,
– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0230/2007),
1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarea modificare;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Textul în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 201 alineatul (1)

(1) În cazul unor îndoieli cu privire la 
aplicarea sau interpretarea prezentului 
regulament, Preşedintele, fără a aduce 
atingere deciziilor adoptate anterior în 
materie, poate trimite chestiunea spre 
examinare comisiei competente.

De asemenea, în cazul solicitării de 
respectare a regulamentului, în 
conformitate cu articolul 166, 
Preşedintele poate trimite chestiunea 
comisiei competente.

(1) În cazul unor îndoieli cu privire la 
aplicarea sau interpretarea prezentului 
regulament, Preşedintele poate trimite 
chestiunea spre examinare comisiei 
competente.

Preşedinţii de comisie pot să procedeze în 
acelaşi mod atunci când astfel de îndoieli 
apar în timpul lucrărilor comisiei şi sunt 
legate de acestea.
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Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea 
Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul 
deputaţilor (2006/2195(REG)) - raportul Ingo Friedrich

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui său din 29 iunie 2006 şi anunţul în plen din 7 
septembrie 2006,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
afaceri juridice (A6-0368/2007),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;
2. hotărăşte ca aceste modificări să intre în vigoare în prima zi a legislaturii Parlamentului 

European care începe în 2009;
3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 

Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 8

Rambursări şi indemnizaţii Punerea în aplicare a Statutului 
deputaţilor

Biroul reglementează plata cheltuielilor 
şi indemnizaţiilor deputaţilor.

În absenţa unor dispoziţii contrare, 
Biroul adoptă normele de punere în 
aplicare a Statutului deputaţilor în 
Parlamentul European.

Amendamentul 2
Articolul 39 alineatul (1)

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 paragraful 
(2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice 
propunere adecvată în vederea adoptării 
unui act nou sau a modificării unui act 
existent, prin adoptarea unei rezoluţii pe 
baza unui raport din proprie iniţiativă al 
comisiei competente. Rezoluţia se adoptă 
cu majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul. În acelaşi timp, Parlamentul 
poate fixa un termen pentru prezentarea 
propunerii.

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 din Tratatul 
CE, să îi prezinte orice propunere adecvată 
în vederea adoptării unui act nou sau a 
modificării unui act existent, prin 
adoptarea unei rezoluţii pe baza unui raport 
din proprie iniţiativă al comisiei 
competente, elaborat în temeiul articolului 
45. Rezoluţia se adoptă cu majoritatea 
membrilor care compun Parlamentul. În 
acelaşi timp, Parlamentul poate fixa un 
termen pentru prezentarea propunerii.
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Amendamentul 3
Articolul 39 alineatul (1a) (nou)

(1a) Fiecare membru poate prezenta o 
propunere de act comunitar în baza 
dreptului de iniţiativă al Parlamentului în 
conformitate cu articolul 192 din Tratatul 
CE.

Amendamentul 4
Articolul 39 alineatul (1b) (nou)

(1b) Propunerea trebuie prezentată 
Preşedintelui, care o trimite spre 
examinare comisiei competente. Înaintea 
unei astfel de trimiteri, propunerea este 
tradusă în acele limbi oficiale pe care 
preşedintele comisiei respective le 
consideră necesare în vederea unei 
examinări sumare. Comisia decide cu 
privire la procedura de urmat în termen 
de trei luni de la trimitere şi după 
audierea autorului propunerii.
În cazul în care comisia parlamentară 
decide să prezinte Parlamentului 
propunerea în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 45, autorul 
propunerii este specificat în titlul 
raportului.

Amendamentul 5
Articolul 39 alineatul (2)

(2) Înainte de deschiderea procedurii 
definite la articolul 45, comisia 
competentă se asigură că nu mai este în 
pregătire nicio propunere de acest tip, şi 
anume:
(a) fie nicio propunere de acest tip nu 
este prevăzută în programul legislativ 
anual,
(b) fie pregătirea unei astfel de 
propuneri nu a fost demarată sau a fost 
întârziată nejustificat,
(c) fie Comisia nu a răspuns pozitiv la 
cereri anterioare emanând de la comisia 
competentă sau conţinute în rezoluţii 

eliminat
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adoptate de Parlament cu majoritatea 
voturilor exprimate.

Amendamentul 6
Articolul 45 alineatul (1) 

(1) În cazul în care, fără a fi fost 
sesizată printr-o consultare sau printr-o 
cerere de avizare în temeiul articolului 179 
alineatul (1), o comisie are intenţia de a 
întocmi un raport asupra unui subiect care 
intră în competenţa sa şi de a prezenta 
Parlamentului o propunere de rezoluţie în 
domeniu, aceasta trebuie să solicite în 
prealabil autorizarea Conferinţei 
preşedinţilor. Un eventual refuz al acesteia 
trebuie să fie întotdeauna motivat.

(1) În cazul în care, fără a fi fost 
sesizată printr-o consultare sau printr-o 
cerere de avizare în temeiul articolului 179 
alineatul (1), o comisie are intenţia de a 
întocmi un raport asupra unui subiect care 
intră în competenţa sa şi de a prezenta 
Parlamentului o propunere de rezoluţie în 
domeniu, aceasta trebuie să solicite în 
prealabil autorizarea Conferinţei 
preşedinţilor. Un eventual refuz al acesteia 
trebuie să fie întotdeauna motivat. Dacă 
raportul conţine o propunere depusă de 
un deputat în conformitate cu articolul 39 
alineatul (1a), aprobarea poate fi refuzată 
doar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la articolul 5 din Statutul 
deputaţilor  şi la articolul 192 din Tratatul 
CE.

Amendamentul 7
Articolul 150 alineatul (6) primul paragraf

(6) Cu excepţia cazului în care Parlamentul 
adoptă o decizie contrară, amendamentele 
pot fi supuse la vot numai după ce au fost 
tipărite şi distribuite în toate limbile 
oficiale. O decizie de acest tip nu poate fi 
adoptată dacă un număr de cel puţin 
patruzeci de deputaţi se opun.

(6) Cu excepţia cazului în care Parlamentul 
adoptă o decizie contrară, amendamentele 
pot fi supuse la vot numai după ce au fost 
tipărite şi distribuite în toate limbile 
oficiale. O decizie de acest tip nu poate fi 
adoptată dacă un număr de cel puţin 
patruzeci de deputaţi se opun. Parlamentul 
evită să ia decizii care ar avea drept efect 
dezavantajarea într-o măsură 
inacceptabilă a deputaţilor care utilizează 
o anumită limbă.

Amendamentul 8
Anexa I articolul 2 primul paragraf litera (aa) (nouă)

(aa) orice indemnizaţie obţinută pentru 
exercitarea unui mandat în alt parlament,

Amendamentul 9
Anexa I articolul 4 



DV\779820RO.doc 317/377 PE423.766

RO

În aşteptarea unui statut al deputatului în 
Parlamentul European care să 
înlocuiască diversitatea normelor 
naţionale, deputaţii respectă, în ceea ce 
priveşte declaraţia de avere, obligaţiile care 
le sunt impuse de legislaţia statului 
membru în care au fost aleşi.

Deputaţii respectă, în ceea ce priveşte 
declaraţia de avere, obligaţiile care le sunt 
impuse de legislaţia statului membru în 
care au fost aleşi.

Amendamentul 10
Anexa VII secţiunea Ca (nouă)

Ca. Conflicte de interese personale
Unui deputat îi poate fi refuzat, cu 
acordul Biroului, printr-o decizie motivată 
corespunzător, dreptul de a consulta un 
document al Parlamentului, dacă Biroul, 
după audierea deputatului, ajunge la 
concluzia că această consultare  ar 
compromite de o manieră inacceptabilă 
interesele instituţionale ale Parlamentului 
sau interesul public şi că acţiunea 
deputatului are la bază considerente 
private şi personale. Împotriva unei astfel 
de decizii, deputatul poate introduce o 
cale de atac în scris, motivând-o 
corespunzător, în termen de o lună de la 
notificarea acesteia. Parlamentul ia o 
decizie cu privire la calea de atac 
respectivă, fără dezbatere, în cadrul 
perioadei de sesiune care urmează după 
introducerea acesteia.
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Decizia Parlamentului European din 9 iulie 2008 privind modificarea articolului 29 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind constituirea grupurilor 
politice (2006/2201(REG)) - raportul Richard Corbett

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-
0420/2006),

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0206/2008),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;
2. decide că această modificare intră în vigoare în prima zi a primei perioadei de sesiune de 

după alegerile europene din 2009;
3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 

Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 29 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice grup politic este constituit din 
deputaţi aleşi în cel puţin o cincime din 
statele membre. Numărul minim necesar de 
deputaţi pentru a constitui un grup politic 
este de douăzeci.

(2) Un grup politic este constituit din 
deputaţi aleşi în cel puţin un sfert din 
statele membre. Numărul minim necesar de 
deputaţi pentru a constitui un grup politic 
este de douăzeci şi cinci.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 29 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) În cazul în care numărul de membri 
ai unui grup scade sub pragul necesar, 
Preşedintele, cu acordul Conferinţei 
preşedinţilor, poate permite grupului în 
cauză să continue să funcţioneze până la 
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următoarea şedinţă constitutivă a 
Parlamentului, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:
- membrii grupului reprezintă în 
continuare cel puţin o cincime din statele 
membre;
- grupul există de cel puţin un an.
Preşedintele nu aplică această derogare 
în cazurile în care există dovezi suficiente 
pentru a se presupune că se abuzează de 
ea.
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Propunere de decizie a Parlamentului European referitoare la revizuirea Regulamentului de 
procedură cu privire la procesul de petiţionare (2006/2209(REG))1 - raportul Gérard Onesta

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 20 iulie 2006,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
petiţii (A6 0027/2009),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului de procedură modificările de mai jos;

2. evidenţiază faptul că modificările vor intra în vigoare în prima zi a următoarei şedinţei plenare, 
cu excepţia amendamentului la articolul 193a (nou), care va intra în vigoare în prima zi după 
intrarea în vigoare a dispoziţiilor pertinente din Tratat;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) În cazul în care o petiţie este semnată 
de mai multe persoane fizice sau juridice, 
semnatarii desemnează un reprezentant şi 
reprezentanţi adjuncţi care, în scopul 
punerii în aplicare a dispoziţiilor 
următoare, sunt consideraţi a fi 
petiţionarii.
În lipsa unei asemenea desemnări, primul 
semnatar sau o altă persoană adecvată 
este considerată a fi petiţionarul.

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 2b (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2b) Fiecare petiţionar îşi poate retrage 
sprijinul pentru petiţie în orice moment.
După retragerea sprijinului de către toţi 
petiţionarii, petiţia devine nulă şi 
neavenită.

Justificare

În prezent, Regulamentul de procedură nu prevede posibilitatea retragerii sprijinului pentru o 
petiţie de către petiţionar. 
Ținând cont de numărul crescând de petiţii cu numeroşi susţinători, care se referă în mod frecvent 
şi într-o măsură mai mare la chestiuni de importanţă politică decât la chestiuni care afectează în 
mod direct un număr restrâns de persoane, apare necesitatea acordării unei astfel de posibilităţi 
petiţionarului.

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Petiţiile trebuie redactate într-una 
dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene. 

(3) Petiţiile trebuie redactate într-o limbă
oficială a Uniunii Europene. 

Petiţiile redactate într-o altă limbă sunt 
examinate numai dacă petiţionarul a anexat 
o traducere sau un rezumat într-o limbă 
oficială a Uniunii Europene, acestea 
servind Parlamentului ca bază de lucru.
În corespondenţa sa cu petiţionarul, 
Parlamentul utilizează limba oficială în 
care sunt redactate traducerea sau 
rezumatul.

Petiţiile redactate într-o altă limbă sunt 
examinate numai dacă petiţionarul a anexat 
o traducere într-o limbă oficială. În 
corespondenţa sa cu petiţionarul, 
Parlamentul utilizează limba oficială în 
care sunt redactate traducerea sau 
rezumatul.

Biroul poate decide dacă petiţiile şi 
corespondenţa cu petiţionarii pot fi 
redactate în alte limbi utilizate într-un stat 
membru.
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Justificare

Biroul a luat deja decizia ca Parlamentul să răspundă la corespondenţa primită de la cetăţeni în 
bască, catalană şi galiciană în limbile respective .

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) Preşedintele trimite petiţiile înscrise în 
registrul general comisiei competente care 
examinează dacă acestea intră în 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

(5) Preşedintele trimite petiţiile înscrise în 
registrul general comisiei competente care 
stabileşte în primul rând dacă acestea sunt 
admisibile sau nu în conformitate cu 
articolul 194 al Tratatului CE.
În cazul în care comisia competentă nu 
reuşeşte să ajungă la un consens privind 
admisibilitatea petiţiei, aceasta este 
declarată admisibilă la cererea a cel puţin 
un sfert din membrii comisiei.

Justificare

Dreptul de petiţionare este un drept esenţial al cetăţenilor, care îşi are temeiul în legislaţia 
primară şi nu trebuie restricţionat printr-o decizie motivată politic. Prin urmare, decizia privind 
acceptarea şi declararea petiţiei ca fiind foarte sensibilă, trebuie să fie o decizie juridică, chiar 
dacă implică anumite aspecte politice. 
Decizia ar trebui să fie luată, de preferinţă, doar în urma unui consens al membrilor comisiei. 
Deoarece este dificil totuşi să se ajungă la un consens în anumite chestiuni politice, pare oportun 
să se acorde unei majorităţi calificate dreptul de a se opune la o declaraţie de inadmisibilitate, cu 
titlu de excepţie, cu scopul de a depăşi un blocaj. 

Amendamentul 5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(6) Petiţiile declarate inadmisibile de către 
comisie se arhivează. Decizia motivată se 
notifică petiţionarului.

(6) Petiţiile declarate inadmisibile de către 
comisie se arhivează. Decizia motivată se 
notifică petiţionarului. În cazul în care 
când este posibil, pot fi recomandate alte 
căi de atac.
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Amendamentul 6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(7) În cazul prevăzut la alineatul 
precedent, comisia poate sugera 
petiţionarului să se adreseze autorităţii 
competente a statului membru interesat 
sau autorităţii competente a Uniunii 
Europene.

eliminat

Amendamentul 7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 8

Textul în vigoare Amendamentul

(8) Petiţia se înscrie într-un registru 
public, cu excepţia cazului în care 
petiţionarul doreşte examinarea 
confidenţială a petiţiei sale.

(8) Odată înregistrate, petiţiile devin, în 
general, documente publice, iar numele 
petiţionarului şi conţinutul petiţiei pot fi 
publicate de Parlament din motive de 
transparenţă.

Amendamentul 8

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 8a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(8a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatul (8) de mai sus, petiţionarul 
poate solicita ca numele său să nu fie 
divulgat pentru a i se proteja viaţa privată, 
iar Parlamentul trebuie, în acest caz, să 
respecte această solicitare.
În cazurile în care plângerea 
petiţionarului nu poate fi cercetată din 
motive de anonimitate, petiţionarul este 
consultat cu privire la următoarele etape 
care trebuie parcurse.
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Amendamentul 9

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 8b (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(8b) Petiţionarul poate solicita ca petiţia 
sa să fie tratată confidenţial, iar în acest 
caz, Parlamentul ia precauţiile necesare 
pentru a garanta că nu este făcut public 
conţinutul acesteia. Petiţionarul este 
informat cu privire la condiţiile exacte în 
care se aplică această dispoziţie.

Amendamentul 10

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) Petiţiile admisibile sunt examinate de 
către comisia competentă în cursul 
activităţii sale obişnuite, fie printr-o 
discuţie în cadrul unei reuniuni ordinare, 
fie printr-o procedură scrisă. Petiţionarii 
pot fi invitaţi să participe la o reuniune a 
comisiei dacă petiţia acestora face 
obiectul discuţiei, sau pot solicita să fie 
prezenţi. Preşedintele acordă 
petiţionarilor, la discreţia sa, dreptul de a 
lua cuvântul.

Amendamentul 11

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Comisia competentă poate decide 
elaborarea unor rapoarte sau se poate 
pronunţa în orice alt mod cu privire la 
petiţiile pe care le-a declarat admisibile.

(1) În cazul unei petiţii admisibile, 
comisia poate decide să elaboreze un 
raport din proprie iniţiativă, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (1), 
sau să depună o scurtă propunere de 
rezoluţie în Parlament, dacă nu există 
obiecţii din partea Conferinţei 
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preşedinţilor. Astfel de propuneri de 
rezoluţie se înscriu în proiectul de ordine 
de zi a perioadei de sesiune care are loc 
nu mai târziu de opt săptămâni după 
adoptarea lor în comisie.  Sunt supuse la 
vot unic şi, de asemenea, fără dezbatere, 
cu excepţia cazului în care Conferinţa 
preşedinţilor decide în mod excepţional să 
aplice articolul 131 litera (a).

Comisia poate solicita avizul unei alte 
comisii, în conformitate cu articolul 46, în 
special în cazul petiţiilor care vizează 
modificarea dispoziţiilor legislative în 
vigoare.

Comisia poate solicita avizul unei alte 
comisii, care are competenţe specifice 
legate de chestiunea examinată, în 
conformitate cu articolul 46 şi anexa VI.

Amendamentul 12

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Se stabileşte un registru electronic în 
care cetăţenii se pot asocia cu petiţionarul, 
punându-şi semnătura electronică la 
sfârşitul petiţiei declarate admisibilă şi 
înscrise în registru. 

(2) Se stabileşte un registru electronic în 
care cetăţenii se pot asocia cu petiţionarul 
sau disocia de acesta, punându-şi 
semnătura electronică la sfârşitul petiţiei 
declarate admisibilă şi înscrise în registru.

Amendamentul 13

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cadrul examinării petiţiilor sau al 
constatării faptelor, comisia poate să 
audieze petiţionarii, să organizeze audieri 
generale sau să trimită membri la faţa 
locului pentru constatarea faptelor.

(3) Atunci când face cercetări cu privire 
la petiţii, când stabileşte fapte sau caută 
soluţii, comisia poate organiza vizite în 
statul membru sau în regiunea în cauză, 
destinate informării la faţa locului.
Rapoartele asupra vizitei sunt elaborate 
de participanţii la acestea. Rapoartele se 
transmit Preşedintelui Parlamentului 
după ce sunt aprobate de către comisie.

Amendamentul 14
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Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) În vederea pregătirii avizului, comisia 
poate solicita Comisiei să-i prezinte 
documente, să-i comunice informaţii sau 
să-i permită accesul la serviciile sale.

(4) Comisia poate solicita asistenţă
Comisiei Europene, în special în ceea ce 
priveşte furnizarea unor informaţii cu 
privire la aplicarea dreptului comunitar 
sau a respectării acestuia, precum şi a 
oricăror informaţii sau documente 
relevante în cazul petiţiei. Reprezentanţii 
Comisiei Europene sunt invitaţi să asiste 
la reuniunile comisiei.

Amendamentul 15

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) Dacă este necesar, comisia supune 
votului Parlamentului propunerile de 
rezoluţie privind petiţiile pe care le-a 
examinat.

(5) Comisia poate să solicite Preşedintelui 
Parlamentului să transmită avizul sau 
recomandarea sa Comisiei Europene, 
Consiliului sau autorităţii competente a 
statului membru în cauză, pentru a se 
formula un răspuns sau a se întreprinde o 
acţiune.

De asemenea, comisia poate solicita ca 
avizul său să fie transmis de către 
Preşedintele Parlamentului, Comisiei sau 
Consiliului.

Amendamentul 16

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(7) Petiţionarii sunt informaţi de către 
Preşedintele Parlamentului cu privire la 
deciziile luate şi la motivele acestora. 

(7) Petiţionarul este informat cu privire la 
decizia luată de comisie şi motivele care o 
justifică.
Atunci când examinarea unei petiţii 
admisibile s-a încheiat, aceasta este 
declarată închisă, iar petiţionarul este 
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informat.

Amendamentul 17

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 193a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Amendamentul 193a
Iniţiativa cetăţenească

În momentul în care Parlamentul este 
informat că Comisia Europeană a fost 
invitată să depună o propunere de act 
legislativ în conformitate cu articolul 11 
alineatul (4) din Tratatul UE, comisia 
pentru petiţii va decide dacă acest fapt îi 
poate afecta activitatea şi, dacă este 
necesar, informează petiţionarii care au 
adresat o petiţie pe teme conexe.

Justificare

Este posibil ca prezentul amendament să nu aibă efect juridic înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona.
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Decizia Parlamentului European din 22 mai 2007 privind modificarea articolului 47 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European, cooperarea între comisii 
(2007/2016(REG)) - raportul Richard Corbett 

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-
0461/2006),

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0139/2007),
1. hotărăşte să aducă regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 3
Articolul 47

Cooperarea consolidată între comisii Procedura comisiilor asociate 

În cazul în care, în conformitate cu avizul 
Conferinţei preşedinţilor, o chestiune intră 
într-o măsură aproape egală în competenţa 
celor două comisii sau în cazul în care
diferite aspecte ale chestiunii intră în 
competenţa a două comisii distincte, se 
aplică articolul 46 şi următoarele dispoziţii 
complementare:

În cazul în care Conferinţa preşedinţilor este
sesizată cu privire la o chestiune de 
competenţă, în conformitate cu articolul 
179 alineatul (2) sau cu articolul 45, iar 
Conferinţa Preşedinţilor consideră, în 
temeiul anexei VI, că subiectul intră, într-o 
măsură aproape egală, în competenţa a două 
sau a mai multor comisii, sau că diferite 
aspecte ale subiectului intră în competenţa a 
două sau a mai multor comisii, se aplică 
articolul 46 şi următoarele dispoziţii 
complementare:

- calendarul se stabileşte de comun acord de 
către cele două comisii,

- calendarul se stabileşte de comun acord de 
către comisiile implicate,

- raportorul şi raportorul pentru aviz
încearcă să se pună de acord asupra textelor 
pe care le propun comisiilor respective, 
precum şi asupra poziţiilor pe care le adoptă 
în cazul amendamentelor,

- raportorul şi raportorii pentru aviz se 
informează reciproc şi încearcă să se pună 
de acord asupra textelor pe care le propun 
comisiilor respective, precum şi asupra 
poziţiilor pe care le adoptă în cazul 
amendamentelor,
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- preşedintele, raportorul şi raportorii 
pentru aviz respectivi încearcă să identifice 
împreună acele părţi din text care intră în 
competenţele lor exclusive sau comune şi 
să convină asupra modalităţilor precise ale 
cooperării lor,

- comisia competentă în fond acceptă fără a 
supune la vot amendamentele comisiei
sesizate pentru avizare în cazul în care
acestea se referă la aspecte pe care 
preşedintele comisiei competente în fond, în 
temeiul anexei VI şi după consultarea 
preşedintelui comisiei sesizate pentru 
avizare, le consideră a fi de competenţa 
acesteia din urmă şi care nu sunt în 
contradicţie cu alte elemente ale raportului.

- comisia competentă în fond acceptă fără a 
supune la vot amendamentele unei comisii 
asociate  în cazul în care acestea se referă la 
aspecte pe care preşedintele comisiei 
competente în fond, în temeiul anexei VI şi 
după consultarea preşedintelui comisiei 
asociate, le consideră a fi de competenţa 
exclusivă a comisiei asociate şi care nu sunt 
în contradicţie cu alte elemente ale 
raportului. Preşedintele comisiei competente 
în fond ia în considerare orice înţelegere la 
care se ajunge în temeiul celor prevăzute la 
a treia liniuţă,

- în eventualitatea în care are loc o 
procedură de conciliere cu privire la o 
propunere, delegaţia Parlamentului include 
raportorul pentru aviz al oricărei comisii 
asociate.
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Proiect de raport privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului (2007/2124(REG)) - raportul Richard Corbett

Ce projet de rapport n'était pas adopté en commission à la clôture de rédaction de cette version du 
"bilan de la législature". Il sera repris dans une version mise à jour à l'issue du vote en plénière. 
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Decizia Parlamentului European din 8 iulie 2008 privind modificarea Regulamentului de 
procedură al Parlamentului European în ceea ce priveşte aprobarea Comisiei 
(2007/2128(REG)) - raportul Andrew Duff 

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui său din 14 decembrie 2006,

– având în vedere rezoluţia sa din 1 decembrie 2005 privind orientările pentru aprobarea 
Comisiei1,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0198/2008),
1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2. reaminteşte că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Fiecare comisie invită candidatul
desemnat să facă o declaraţie şi să 
răspundă la întrebări.

(2) Comisarul desemnat este invitat de 
comisia sau de comisiile competente să 
facă o declaraţie şi să răspundă la întrebări.
Audierile sunt organizate într-un mod 
care să permită comisarilor desemnaţi să 
divulge Parlamentului toate informaţiile 
relevante. Dispoziţiile privind organizarea 
audierilor sunt stabilite într-o anexă la 
Regulamentul de procedură1.
1 A se vedea anexa XVI b.

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(6) În cazul în care, în cadrul Comisiei,
portofoliile se schimbă în cursul 
mandatului, comisarii vizaţi sunt invitaţi să 

(6) În cazul unei modificări substanţiale 
de portofoliu în cursul mandatului
Comisiei,  ocupării unui loc vacant sau 

                                               
1 JO C 285 E, 22.11.2006, p. 137.
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se prezinte în faţa comisiilor responsabile 
de domeniile de competenţă ale acestora.  

numirii  unui nou comisar ca urmare a 
aderării unui nou stat membru, comisarii 
în cauză sunt invitaţi să se prezinte în faţa 
comisiilor responsabile de domeniile de 
competenţă ale acestora, în conformitate 
cu alineatul (2).

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa XVIb (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

ANEXA XVIb
Orientări pentru aprobarea Comisiei
1. Se aplică următoarele principii, criterii 
şi măsuri pentru a supune întregul 
colegiu al Comisiei votului de aprobare al 
Parlamentului:
(a) Temeiuri pentru evaluare
Parlamentul evaluează comisarii 
desemnaţi pe baza competenţei generale, 
a angajamentului european şi a 
independenţei personale a acestora. 
Parlamentul evaluează cunoştinţele legate 
de portofoliul potenţial, precum şi 
abilităţile de comunicare ale acestora.
Parlamentul acordă o atenţie deosebită 
echilibrului de gen. Acesta îşi poate 
exprima punctul de vedere cu privire la 
alocarea diferitelor portofolii de către 
Preşedintele ales.
Parlamentul poate solicita toate 
informaţiile relevante pentru luarea unei 
decizii cu privire la aptitudinile 
comisarilor desemnaţi. Parlamentul se 
aşteaptă la divulgarea în întregime a 
informaţiilor privind interesele financiare 
ale acestora..
(b) Audieri
Fiecare comisar desemnat este invitat să 
se prezinte în faţa comisiei sau a 
comisiilor competente pentru o audiere 
unică. Audierile sunt publice.
Audierile sunt organizate, în comun, de 



DV\779820RO.doc 333/377 PE423.766

RO

către Conferinţa preşedinţilor şi 
Conferinţa preşedinţilor de comisie. În 
cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situaţii:
(i) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competenţă al unei singure comisii, 
comisarul desemnat este audiat doar de 
această comisie;
(ii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează, în 
proporţii relativ egale, în domeniul de 
competenţă al mai multor comisii, 
comisarul desemnat este audiat în comun 
de comisiile respective, precum şi
(iii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează cu 
precădere în domeniul de competenţă al 
unei comisii şi doar într-o mică măsură în 
domeniul de competenţă al cel puţin 
uneia dintre celelalte comisii, comisarul 
desemnat este audiat de comisia 
competentă în principal, care invită 
cealaltă comisie sau celelalte comisii să 
participe la audiere.
Preşedintele ales al Comisiei este 
consultat pe deplin cu privire la aceste 
măsuri.
Comisiile prezintă comisarilor desemnaţi 
întrebări scrise, în timp util înainte de 
audieri. Numărul întrebărilor scrise pe 
fond este limitat la cinci pentru fiecare 
comisie competentă.
Audierile se desfăşoară în circumstanţe şi 
în condiţii care le oferă comisarilor 
desemnaţi posibilităţi egale şi echitabile 
de a se prezenta şi de a-şi exprima 
opiniile.
Comisarii desemnaţi sunt invitaţi să facă 
o expunere orală introductivă, de cel mult 
douăzeci de minute. Desfăşurarea 
audierilor vizează dezvoltarea unui dialog 
politic pluralist între comisarii desemnaţi 
şi deputaţi. Înainte de încheierea audierii, 
comisarilor desemnaţi li se acordă 
posibilitatea de a face o scurtă declaraţie 
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finală.
(c) Evaluare
O înregistrare video numerotată a 
audierilor este pusă la dispoziţia 
publicului în termen de douăzeci şi patru 
de ore.
Comisiile se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 
comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Comisiile 
sunt invitate să se pronunţe dacă, în 
opinia lor, comisarii desemnaţi au 
competenţele necesare pentru a fi membri 
ai colegiului şi pentru a îndeplini 
sarcinile specifice care le-au fost 
atribuite. În cazul în care comisia nu 
poate să ajungă la un consens cu privire 
la aceste două aspecte, preşedintele 
acesteia supune, în ultimă instanţă, cele 
două decizii la vot secret. Declaraţiile de 
evaluare ale comisiilor sunt făcute publice 
şi prezentate în cadrul unei reuniuni 
comune a Conferinţei preşedinţilor şi a 
Conferinţei preşedinţilor de comisie, care 
se desfăşoară cu uşile închise. În urma 
unui schimb de opinii, Conferinţa 
preşedinţilor şi Conferinţa preşedinţilor 
de comisie declară audierile încheiate, cu 
excepţia cazului în care acestea decid să 
solicite informaţii suplimentare.
Preşedintele ales al Comisiei prezintă 
întregul colegiu al comisarilor desemnaţi 
şi programul acestuia în cadrul unei 
şedinţe a Parlamentului la care este 
invitat întregul Consiliu. Prezentarea este 
urmată de o dezbatere. La încheierea 
dezbaterii, orice grup politic sau un 
număr de cel puţin patruzeci de deputaţi 
pot depune o propunere de rezoluţie. Se 
aplică articolul 103 alineatele (3), (4) şi 
(5). După votul asupra propunerii de 
rezoluţie, Parlamentul decide prin vot 
dacă aprobă sau nu numirea, în calitate 
de organ, a Preşedintelui ales şi a 
comisarilor desemnaţi. Parlamentul 
decide cu majoritatea voturilor exprimate, 
prin apel nominal. Acesta poate amâna 
votul pentru următoarea şedinţă.



DV\779820RO.doc 335/377 PE423.766

RO

2. Următoarele dispoziţii se aplică în cazul 
unei modificări în componenţa colegiului 
comisarilor  sau a unei modificări 
substanţiale de portofoliu în cursul 
mandatului său:
(a) în cazul unui loc vacant, apărut în 
urma unei demisii, pensionări obligatorii 
sau a unui deces, Parlamentul, acţionând 
prompt, invită comisarul desemnat să 
participe la o audiere, în condiţiile 
prevăzute la alineatul (1);
(b) în cazul aderării unui nou stat 
membru, Parlamentul invită comisarul 
desemnat să participe la o audiere, în 
condiţiile prevăzute la alineatul (1);
(c) în cazul unei modificări substanţiale 
de portofoliu, comisarii în cauză sunt 
invitaţi să se prezinte în faţa comisiilor 
interesate înainte de preluarea noilor lor 
responsabilităţi.
Prin derogare de la procedura prevăzută 
la alineatul (1) litera (c) al treilea 
paragraf, atunci când votul în plen 
priveşte numirea unui singur comisar, 
votul este secret. 
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Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea articolului 23 
din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind componenţa Conferinţei 
preşedinţilor (2007/2066(REG)) - raportul Georgios Papastamkos 

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură 
(B6-0039/2007),

– având în vedere articolul 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0355/2007),
1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 23 alineatul (2)

(2) Deputaţii neafiliaţi deleagă doi
reprezentanţi din rândul lor care să 
participe la reuniunile Conferinţei 
preşedinţilor, fără a avea drept de vot.

(2) Deputaţii neafiliaţi deleagă un
reprezentant din rândul lor care să 
participe la reuniunile Conferinţei 
preşedinţilor, fără a avea drept de vot.
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Decizia Parlamentului European din 24 octombrie 2007 privind modificarea articolului 173 
şi introducerea articolului 173a în Regulamentul de procedură al Parlamentului European 
privind stenograma şi înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor (2007/2137(REG)) - raportul
Richard Corbett 

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 12 aprilie 2007,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0354/2007),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;
2. reaminteşte că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 

sesiune;
3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 

Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

Amendamentele 2, 7 şi 8
Articolul 173

(1) Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte, în 
limbile oficiale, stenograma dezbaterilor.

(1) Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte, în 
toate limbile oficiale, stenograma 
dezbaterilor.

(2) Vorbitorii au obligaţia de a retrimite 
textul discursurilor lor Secretariatului cel 
târziu în ziua următoare celei în care l-au 
primit.

(2) Vorbitorii au obligaţia de a retrimite 
corectările făcute la textul discursurilor lor 
Secretariatului în termen de o săptămână. 

(3) Stenogramele se publică sub formă de 
anexă în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(3) Stenogramele se publică sub formă de 
anexă în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(4) Deputaţii pot solicita traducerea în 
termen scurt a unor părţi din stenogramă.

Amendamentele 3, 6 şi 9
Articolul 173a (nou)

Articolul 173a
Înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor

Imediat după şedinţă, o înregistrare 
audiovizuală a dezbaterilor, conţinând 
inclusiv banda sonoră a tuturor cabinelor 
de interpretare, este realizată şi pusă la 
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dispoziţia publicului pe internet. 
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Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2008 privind introducerea, în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European, a unui nou articol 202a referitor la 
utilizarea de către Parlament a simbolurilor Uniunii (2007/2240(REG)) - raportul Carlos 
Carnero González

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei 
Interguvernamentale (CIG)(1) , în special punctul 23,

–   având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 12 septembrie 2007,

–   având în vedere importanţa simbolurilor pentru restabilirea legăturii dintre cetăţeni şi Uniunea 
Europeană şi pentru construirea unei identităţi europene care să fie complementară identităţilor 
naţionale ale statelor membre,

–   având în vedere faptul că simbolurile sunt utilizate de peste 30 de ani de toate instituţiile 
europene şi au fost aprobate oficial de Consiliul European în 1985(2) ,

–   având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0347/2008),

1.   hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

2.   decide că această modificare intră în vigoare în ziua următoare adoptării sale;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.

Textul în vigoare Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul XIII − Dispoziţii diverse − articolul 202a (nou)

Articolul 202a
Simbolurile Uniunii
(1)  Parlamentul recunoaşte şi adoptă 

următoarele simboluri ale Uniunii:
– drapelul care reprezintă un cerc cu 

douăsprezece stele aurii pe fond albastru;
– imnul care este extras din "Oda Bucuriei" 

din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven;
– deviza "Unită în diversitate".
(2)  Parlamentul sărbătoreşte Ziua Europei 

la 9 mai.
(3)  Drapelul este arborat în toate incintele 

Parlamentului şi cu ocazia evenimentelor oficiale. Acesta este prezent în toate sălile de 
reuniune ale Parlamentului.



PE423.766 340/377 DV\779820RO.doc

RO

(4)  Imnul este interpretat la deschiderea 
fiecărei şedinţe constitutive şi cu ocazia altor şedinţe solemne, în special pentru a saluta şefi 
de state sau de guverne sau pentru a întâmpina, după fiecare extindere, noii deputaţi.

(5)  Deviza este reprodusă pe documentele 
oficiale ale Parlamentului.

(6)  Biroul examinează alte moduri de 
utilizare a simbolurilor în cadrul Parlamentului. Biroul stabileşte prevederi detaliate pentru 
punerea în aplicare a prezentului articol.

(1)JO C 175 E, 10.7.2008, p. 347.
(2)Consiliul European de la Milano din 28-29 iunie 1985.
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Decizia Parlamentului European din 8 mai 2008 privind modificarea articolului 81 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind măsurile de executare 
(2008/2027(REG)) - raportul Monica Frassoni

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Preşedintelui din 27 martie 2008, prin care s-a transmis acordul 
interinstituţional aprobat de Conferinţa preşedinţilor la 12 decembrie 2007;

– având în vedere Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European şi Comisie privind 
normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor 
privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 
2006/512/CE1,

– având în vedere articolele 120 alineatul (2), 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0108/2008),
1. decide să aducă Regulamentului de procedură modificările de mai jos;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 4 – litera a 

Text în vigoare Amendament

(a) termenul pentru control începe să curgă 
în momentul în care proiectul de măsuri a 
fost prezentat Parlamentului în toate 
limbile oficiale.

(a) termenul pentru control începe să curgă 
în momentul în care proiectul de măsuri a 
fost prezentat Parlamentului în toate 
limbile oficiale. Atunci când se aplică 
termene mai scurte [articolul 5a alineatul 
(5) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei] sau în situaţii de 
urgenţă [articolul 5a alineatul (6) din 
Decizia 1999/468/CE], cu excepţia cazului 
în care preşedintele comisiei competente 
ridică obiecţii, termenul pentru control 
începe să curgă de la data primirii de 
către Parlament a proiectului final al 
măsurilor de executare în versiunile 
lingvistice în care a fost prezentat 

                                               
1 Texte adoptate, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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membrilor comitetului instituit în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE. În 
acest caz, articolul 138 nu se aplică; 
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Decizia Parlamentului European din 8 iulie 2008 privind modificarea Regulamentului de 
procedură al Parlamentului European pe baza propunerilor Grupului de lucru privind 
reforma parlamentară referitoare la lucrările şedinţei plenare şi la rapoartele de iniţiativă 
(2007/2272(REG)) - raportul Richard Corbett

Parlamentul European,

– având în vedere deciziile Conferinţei preşedinţilor din 25 octombrie şi 12 decembrie 2007,
– având în vedere scrisorile Preşedintelui său din 15 noiembrie 2007 şi 31 ianuarie 2008,

– având în vedere primul raport interimar al Grupului de lucru privind reforma parlamentară, 
referitor la „Ședinţa plenară şi calendarul activităţilor”, prezentat Conferinţei preşedinţilor la 
6 septembrie 2007 şi concluziile acestuia privind rapoartele de iniţiativă,

– având în vedere articolul 199 din Tratatul CE,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0197/2008),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;
2. subliniază că amendamentele intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune, 

cu excepţia punctelor 2 şi 3 din noua anexă IIa, care intră în vigoare în prima zi a următoarei 
legislaturi parlamentare, care va începe în iulie 2009; subliniază că articolul 45 alineatul (1a) 
se aplică şi în cazul rapoartelor autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii;

3. hotărăşte ca amendamentul 5 referitor la articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de 
procedură din cadrul Deciziei Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind 
modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere 
Statutul deputaţilor1 să intre în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

4. hotărăşte, în conformitate cu articolul 204 litera (c), publicarea deciziei Conferinţei 
preşedinţilor privind normele şi practicile privind rapoartele din proprie iniţiativă, astfel cum 
a fost modificată prin deciziile Parlamentului European din 12 decembrie 2007 şi din 14 
februarie 2008, ca anexă la Regulamentul de procedură; încredinţează Secretarului General 
sarcina de a actualiza anexa respectivă în conformitate cu viitoarele decizii ale Conferinţei 
preşedinţilor privind această chestiune;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 38a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 38a
Drepturile de iniţiativă conferite 

Parlamentului prin tratate

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0500.
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În cazurile în care tratatele conferă un 
drept de iniţiativă Parlamentului, comisia 
competentă poate decide să elaboreze un 
raport din proprie iniţiativă.
Acest raport conţine: 
(a) o propunere de rezoluţie;
(b) dacă este necesar, un proiect de 
decizie sau de propunere;
(c) o expunere de motive care să includă, 
dacă este necesar, o situaţie financiară. 
În cazurile în care adoptarea unui act de 
către Parlament necesită aprobarea sau 
acordul Consiliului şi avizul sau acordul 
Comisiei, Parlamentul, după votul asupra 
actului propus şi la propunerea 
raportorului, poate decide să amâne votul 
asupra propunerii de rezoluţie până când 
Consiliul sau Comisia îşi prezintă poziţia.

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) Propunerile de rezoluţie conţinute în 
rapoartele din proprie iniţiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate 
cu procedura prezentării succinte, 
prevăzută la articolul 131a. 
Amendamentele la astfel de propuneri de 
rezoluţie nu sunt admisibile în vederea 
examinării în plen, cu excepţia cazului în 
care au fost depuse de raportor pentru a fi 
luate în considerare informaţii noi, dar 
pot fi depuse propuneri de rezoluţie de 
înlocuire, în conformitate cu articolul 151 
alineatul (4). Dispoziţiile prezentului 
alineat nu se aplică în cazul în care 
obiectul raportului necesită o dezbatere 
prioritară în plen, în cazul în care 
raportul este întocmit în temeiul dreptului 
de iniţiativă menţionat la articolul 38a 
sau la articolul 39, sau în cazul în care 
raportul poate fi considerat un raport 
strategic, în conformitate cu criteriile 
stabilite de Conferinţa preşedinţilor1. 
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______________

1A se vedea Decizia Conferinţei preşedinţilor cu 
privire la această chestiune, inclusă în anexa [...]. 
la Regulamentul de procedură.

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Dispoziţiile prezentului articol se 
aplică, prin analogie, cazurilor în care 
tratatele atribuie dreptul de iniţiativă 
Parlamentului.

(2) În cazul în care obiectul unui raport 
intră sub incidenţa dreptului de iniţiativă 
menţionat la articolul 38a, autorizaţia 
poate fi refuzată numai pe motiv că nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în 
tratate.

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

În aceste cazuri, Conferinţa preşedinţilor ia 
o decizie în termen de două luni.

(2a) În cazurile menţionate la articolul 
38a şi la articolul 39, Conferinţa 
preşedinţilor ia o decizie în termen de două 
luni.

Amendamentul 5

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 110 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Orice deputat poate adresa Consiliului 
sau Comisiei întrebări cu solicitare de 
răspuns scris. Responsabilitatea pentru 
conţinutul întrebărilor revine în totalitate 
autorului acestora.

(1) Orice deputat poate adresa Consiliului 
sau Comisiei întrebări cu solicitare de 
răspuns scris, în conformitate cu 
orientările stabilite într-o anexă la 
Regulamentul de procedură1. 
Responsabilitatea pentru conţinutul 
întrebărilor revine în totalitate autorului 
acestora.

______________
1 A se vedea anexa IIa.
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Amendamentul 6

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 110 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Întrebările sunt prezentate în scris 
Preşedintelui, care le comunică instituţiei 
interesate.

(2) Întrebările sunt prezentate în scris 
Preşedintelui, care le comunică instituţiei 
interesate. În cazul în care există  îndoieli 
privind admisibilitatea unei întrebări, 
decizia aparţine Preşedintelui. Decizia sa 
este comunicată autorului întrebării.

Amendamentul 7

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 111 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Orice deputat poate adresa întrebări cu 
solicitare de răspuns scris Băncii Centrale 
Europene. 

(1) Orice deputat poate adresa întrebări cu 
solicitare de răspuns scris Băncii Centrale 
Europene, în conformitate cu orientările 
stabilite într-o anexă la Regulamentul de 
procedură1. 

______________
1A se vedea anexa IIa.

Amendamentul 8

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 131a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 131a
Prezentare succintă

La cererea raportorului sau la 
propunerea Conferinţei preşedinţilor, 
Parlamentul poate decide, de asemenea, 
ca un punct care nu necesită o dezbatere 
amplă să fie examinat în plen, printr-o 
prezentare succintă realizată de raportor. 
În acest caz, Comisia are posibilitatea să 
intervină şi orice deputat are dreptul să 
reacţioneze prin prezentarea unei 
declaraţii scrise suplimentare, în 
conformitate cu articolul 142 alineatul 
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(7).

Amendamentul 9

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 142 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia şi Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Cu toate 
acestea, în cazul în care dezbaterea se 
referă la o propunere a Comisiei, 
Preşedintele invită Comisia să ia prima 
cuvântul, pentru a prezenta pe scurt 
propunerea, iar în cazul unui text 
provenind de la Consiliu, Preşedintele 
poate invita Consiliul să ia primul 
cuvântul; raportorul este cel care 
urmează în ambele cazuri. Consiliul şi 
Comisia pot lua din nou cuvântul, în 
special pentru a răspunde la intervenţiile 
deputaţilor.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia şi Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Comisia,
Consiliul şi raportorul pot lua din nou 
cuvântul, în special pentru a răspunde la 
intervenţiile deputaţilor.

Amendamentul 10

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 151 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) Un grup politic poate depune o 
propunere de rezoluţie pentru înlocuirea 
unei propuneri de rezoluţie fără caracter 
legislativ conţinută într-un raport al unei 
comisii.

(4) Un grup politic sau cel puţin patruzeci 
de deputaţi pot depune o propunere de 
rezoluţie pentru înlocuirea unei propuneri 
de rezoluţie fără caracter legislativ 
conţinută într-un raport al unei comisii.

În acest caz, grupul nu poate prezenta
amendamente la propunerea de rezoluţie a 
comisiei competente. Propunerea de 
rezoluţie a grupului nu poate fi mai lungă 
decât cea a comisiei competente. 
Propunerea se supune fără amendamente 
aprobării Parlamentului printr-un vot unic.

În acest caz, grupul sau deputaţii respectivi
nu pot prezenta amendamente la 
propunerea de rezoluţie a comisiei 
competente. Propunerea de rezoluţie de 
înlocuire nu poate fi mai lungă decât cea a 
comisiei competente. Propunerea se supune 
fără amendamente aprobării Parlamentului
printr-un vot unic.

Dispoziţiile articolului 103 alineatul (4) se 
aplică mutatis mutandis.
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Amendamentul 11

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa IIa (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

ANEXA IIa
Orientări privind întrebările cu solicitare 

de răspuns scris adresate în temeiul 
articolelor 110 şi 111

(1) Întrebările cu solicitare de răspuns 
scris trebuie:
- să intre în competenţa şi sfera de  
responsabilitate a instituţiei vizate şi să fie 
de interes general;
- să fie concise şi să cuprindă o 
interogaţie explicită;
- să nu conţină un limbaj ofensator;
- să nu se refere la o chestiune strict 
personală.
(2) În cazul în care o întrebare nu 
respectă aceste orientări, secretariatul 
oferă autorului întrebării consiliere 
privind modul în care aceasta poate fi 
formulată pentru a fi admisibilă.
(3) În cazul în care o întrebare identică 
sau similară a fost deja adresată şi a 
primit un răspuns în cursul ultimelor şase 
luni, secretariatul trimite autorului o 
copie a întrebării precedente şi a 
răspunsului. Noua întrebare nu este 
transmisă instituţiei vizate decât dacă 
autorul acesteia invocă elemente noi 
importante sau dacă doreşte să obţină 
informaţii suplimentare.
(4) Dacă întrebarea urmăreşte obţinerea 
unor informaţii de fapt sau statistice care 
sunt deja disponibile la biblioteca 
Parlamentului, acesta îl informează pe 
autor, care îşi poate retrage întrebarea.
(5) Întrebările privind chestiuni conexe 
pot primi un răspuns comun.
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Interpretarea articolului 162 alineatul (2) din Regulamentul de procedură (2005/2103(REG)) 
- Maryline Reynaud
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Interpretarea/modificarea regulamentului privind facilitarea soluţionării conflictelor de 
competenţă, în special în ceea ce priveşte procedurile fără caracter legislativ 
(2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Interpretarea articolului 166 din Reulamentul de procedură (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interpretarea articolului 116 din Regulamentul de procedură privind declaraţiile scrise
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Decizia Parlamentului European din 24 septembrie 2008 privind modificarea articolului 121 
din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, referitor la procedurile în faţa 
Curţii de Justiţie (2007/2266(REG)) - raportul Costas Botopoulos

Parlamentul European ,

–   având în vedere scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru afaceri juridice, din 26 septembrie 
2007,

–   având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0324/2008),

1.   hotărăşte să aducă Regulamentului de procedură următoarea modificare;

2.   reaminteşte că această modificare va intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.

Textul în vigoare Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 121 – alineatul 3a (nou)

(3a)  Preşedintele depune observaţii sau 
intervine în numele Parlamentului în cadrul procedurilor în instanţă, după consultarea 
comisiei competente.

În cazul în care intenţionează să se 
îndepărteze de la recomandarea comisiei competente, Preşedintele informează comisia 
competentă în mod corespunzător şi trimite chestiunea Conferinţei preşedinţilor, prezentându-
şi motivele.

În cazul în care Conferinţa preşedinţilor 
consideră că, în mod excepţional, Parlamentul nu ar trebui să prezinte observaţii sau să 
intervină în faţa Curţii de Justiţie în cazul în care este pusă în cauză validitatea unui act 
adoptat de Parlament, chestiunea este prezentată, fără întârziere, adunării plenare.

În situaţii de urgenţă, Preşedintele poate lua 
măsuri conservatorii, pentru respectarea termenelor stabilite de instanţa respectivă. În astfel 
de situaţii, procedura prevăzută la prezentul alineat se aplică în cel mai scurt timp .

Interpretare:
Nicio dispoziţie din Regulamentul de 

procedură nu împiedică stabilirea de către comisia competentă a modalităţilor procedurale 
adecvate în vederea trimiterii recomandării sale în timp util, în situaţiile de urgenţă.
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Decizia Parlamentului European din 31 ianuarie 2008 privind interpretarea articolului 19 
din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la funcţiile 
preşedintelui (2008/2016(REG)) - raportul Jo Leinen

Parlamentul European,

- având în vedere scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru afaceri constituţionale, din 24 
ianuarie 2008,

- având în vedere articolul 201 din Regulamentul său de procedură,

1. Adoptă următoarea interpretare a articolului 19:

„Articolul 19 alineatul (1) poate fi interpretat în sensul că printre competenţele conferite de 
prezentul articol este prevăzută şi aceea de a pune capăt recurgerii excesive la moţiuni, cum 
ar fi solicitările de respectare a Regulamentului de procedură, moţiunile de procedură, 
explicaţiile privind votul, precum şi solicitările de vot separat, de vot pe părţi sau de vot prin 
apel nominal, în cazul în care Preşedintele consideră că acestea au scopul deliberat de a 
cauza şi vor avea ca efect o obstrucţionare prelungită şi gravă a procedurilor Parlamentului 
sau a exercitării drepturilor altor deputaţi”;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.
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Decizia Parlamentului European din 2 septembrie 2008 referitoare la interpretarea 
articolului 182 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind 
implicarea preşedinţilor de subcomisie (2008/2075(REG))- raportul Mauro Zani

Parlamentul European, 

-   având în vedere scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru afaceri constituţionale, din 22 iulie 
2008,

-   având în vedere articolul 201 din Regulamentul său de procedură,

1.   hotărăşte să adauge următoarea interpretare la articolul 182:" 

Articolul 182 alineatul (1) nu împiedică, ci dimpotrivă permite preşedintelui comisiei principale să 
îi implice pe preşedinţii de subcomisie în activitatea biroului sau să le permită acestora să conducă 
dezbaterile cu privire la chestiuni aflate în competenţa specifică a subcomisiilor în cauză, cu 
condiţia ca această modalitate de a proceda să fie supusă analizei biroului în ansamblul său şi să 
fie aprobată de acesta.

" 

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei. 
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Interpretarea articolului 179 din Regulamentul de procedură (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Decizia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la interpretarea 
articolelor 47 şi 149 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European 
privind procedura comisiilor asociate şi respectiv cvorumul (2008/2327(REG)) - raportul Jo 
Leinen

Parlamentul European,

–   având în vedere scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru afaceri constituţionale, din 27 ianuarie 
2009 şi 13 februarie 2009,

–   având în vedere articolul 201 din Regulamentul său de procedură,

1.   hotărăşte să adauge următoarea interpretare la articolul 47:" 

La examinarea unui acord internaţional în temeiul articolului 83, procedura comisiilor asociate 
stabilită la articolul 47 nu poate fi aplicată în ceea ce priveşte procedura de aviz conform în 
temeiul articolului 75

2.   hotărăşte să adauge următoarea interpretare la articolul 149 alineatul (4):" 

Deputaţii care au solicitat întrunirea cvorumului trebuie să fie prezenţi în sala de şedinţe atunci 
când se face această solicitare.

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului 
şi Comisiei.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311
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Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANEXA 3: Avize adoptate de Comisia pentru afaceri constituţionale pentru alte comisii

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)
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Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANEXA 4: Audieri publice şi ateliere organizate de Comisia pentru afaceri constituţionale pe 
parcursul legislaturii 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
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Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
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members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
‘Green Nine’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


