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Amendamentul 1
Alain Lamassoure

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
4 iulie 2013 referitoare la îmbunătățirea 
modalităților practice de organizare a 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 20141;
__________
1P7-TA(2013)0323.

Or. fr

Amendamentul 2
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 48 din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 48, 110 și 127
din Regulamentul său de procedură,

Or. en

Amendamentul 3
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Tratatul de la Lisabona a A. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
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conferit Consiliului European statutul de 
instituție europeană, fără a-i modifica 
rolul: potrivit articolului 15 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
„Consiliul European dă Uniunii 
impulsurile necesare dezvoltării acesteia și 
îi definește orientările și prioritățile politice 
generale. Consiliul European nu exercită 
funcții legislative.”;

conferit Consiliului European statutul de 
instituție europeană astfel încât acesta
„oferă Uniunii impulsurile necesare 
dezvoltării acesteia și îi definește 
orientările și prioritățile politice generale.”;

Or. en

Amendamentul 4
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul este pe deplin 
conștient de independența Consiliului 
European și de rolul de prim ordin pe i-l 
conferă tratatele, el nu intenționează, în 
niciun fel, să-l repună în discuție;

eliminat

Or. de

Amendamentul 5
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul este pe deplin 
conștient de independența Consiliului 
European și de rolul de prim ordin pe i-l 
conferă tratatele, el nu intenționează, în 
niciun fel, să-l repună în discuție;

B. întrucât Consiliul European deține 
funcții specifice în domeniul politicii 
externe și de securitate comune, în ceea 
ce privește numirea președintelui 
Comisiei, în adoptarea deciziilor executive 
în cadrul cooperării consolidate și a 
aplicării clauzelor pasarelă, în stabilirea 
orientărilor politicii economice și a 
politicii privind ocuparea forței de muncă, 
în arbitrarea cazurilor de blocaj din 
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Consiliul de Miniștri, în procedurile 
legate de încălcarea drepturilor 
fundamentale, în extinderea UE și în 
modificărilor tratatelor;

Or. en

Amendamentul 6
Gerald Häfnerîn numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul este pe deplin 
conștient de independența Consiliului 
European și de rolul de prim ordin pe i-l 
conferă tratatele, el nu intenționează, în 
niciun fel, să-l repună în discuție;

B. întrucât Parlamentul este pe deplin 
conștient de independența Consiliului 
European și de rolul pe care i-l conferă 
tratatele;

Or. en

Amendamentul 7
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, sub presiunea crizei, Consiliul 
European și-a amplificat însă în mod 
considerabil rolul: creșterea numărului de 
reuniuni excepționale, invocarea la nivelul 
său a unor chestiuni tratate în mod normal 
la nivelul Consiliului de Miniștri; întrucât 
Președintelui Consiliului European i-a fost 
încredințat un rol de proponent, cel mai 
adesea în legătură cu omologii săi din alte 
instituții, devenind în acest fel, de fapt, 
negociatorul-șef în numele statelor membre 
cu privire la chestiuni a căror traducere 
juridică ține, conform Tratatului de la 

C. întrucât, sub presiunea crizei, Consiliul 
European și-a amplificat totuși în mod 
considerabil rolul prin creșterea numărului 
reuniunilor excepționale și prin invocarea 
la nivelul său a unor chestiuni tratate în 
mod normal la nivelul Consiliului de 
Miniștri; întrucât în această privință 
Consiliul European a încălcat interdicția 
primordială din tratat care stabilește că 
acesta nu exercită nicio funcție 
legislativă; întrucât Președintelui 
Consiliului European i-a fost încredințat un 
rol de inițiator, cel mai adesea în 
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Lisabona, de codecizie cooperare cu omologii săi din alte 
instituții, devenind în acest fel, de fapt, 
negociatorul-șef în numele statelor membre 
cu privire la chestiuni care țin, conform 
Tratatului de la Lisabona, de codecizie;
(Partea a treia din considerentul C trebuie 
deplasată la considerentul Cd (nou).)

Or. en

Amendamentul 8
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât tendința șefilor de stat și de 
guvern de a recurge la metode 
interguvernamentale mai rapide pune în 
pericol „metoda comunitară” și încalcă 
tratatele;

Or. en

Amendamentul 9
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în vederea consolidării 
legitimității democratice și a răspunderii 
Consiliului European, se pun în aplicare 
proceduri parlamentare de control 
adecvate;

Or. en
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Amendamentul 10
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, în conformitate cu Tratatul 
de la Lisabona, membrii Consiliului 
European răspund în mod individual în 
fața propriilor parlamente naționale și în 
mod colectiv doar față de ei înșiși și 
întrucât actualul Președinte al Consiliului 
European nu recunoaște a fi răspunzător 
în fața Parlamentului European; întrucât 
aceste condiții denotă un deficit 
democratic evident;

Or. en

Amendamentul 11
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât rolul președintelui Comisiei 
Europene în calitate de membru al 
Consiliului European lasă loc 
ambiguităților, ceea ce îl face complice la 
decizii care le pot contrazice pe cele ale 
colegiului;

Or. en

Amendamentul 12
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
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Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, de acord cu autoritățile 
Parlamentului și, în special, prin schimburi 
de scrisori, Președintele Van Rompuy a 
încercat să țină seama, în mod optim, de 
exigențele în materie de informare și de 
transparență: el s-a întâlnit în persoană cu 
președinții de comisie, raportorii sau 
șerpașii din Parlament, în legătură cu mai 
multe chestiuni importante; întrucât a 
răspuns la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris; întrucât a oferit regulat dări 
de seamă cu privire la reuniunile 
Consiliului European și a avut numeroase 
contacte cu președinții de grup;

D. întrucât, în acord cu autoritățile 
Parlamentului și, în special, prin schimburi 
de scrisori, Președintele Van Rompuy a 
încercat să țină seama, în mod optim, de 
exigențele în materie de informare și de 
transparență: el s-a întâlnit în persoană cu 
președinții de comisie, cu raportorii sau cu
funcționarii Parlamentului în legătură cu 
mai multe chestiuni importante, a raportat 
în mod regulat cu privire la reuniunile 
Consiliului European și a avut numeroase 
contacte cu președinții de grupurilor 
politice;

Or. en

Amendamentul 13
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, de acord cu autoritățile 
Parlamentului și, în special, prin schimburi 
de scrisori, Președintele Van Rompuy a 
încercat să țină seama, în mod optim, de 
exigențele în materie de informare și de 
transparență: el s-a întâlnit în persoană cu 
președinții de comisie, raportorii sau 
șerpașii din Parlament, în legătură cu mai 
multe chestiuni importante; întrucât a 
răspuns la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris; întrucât a oferit regulat dări 
de seamă cu privire la reuniunile 
Consiliului European și a avut numeroase 
contacte cu președinții de grup;

D. întrucât, în acord cu autoritățile 
Parlamentului și, în special, prin schimburi 
de scrisori, Președintele Van Rompuy a 
încercat să țină seama, în mod optim, de 
exigențele în materie de informare și de 
transparență: el s-a întâlnit în persoană cu 
președinții de comisie, cu raportorii sau cu
funcționarii Parlamentului în legătură cu 
mai multe chestiuni importante, a răspuns 
la întrebările cu solicitare de răspuns scris,
a raportat în mod regulat Conferinței 
extinse a președinților cu privire la 
reuniunile Consiliului European și a avut 
numeroase contacte cu președinții de 
grupurilor politice;
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Or. en

Amendamentul 14
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât această practică merită să fie 
oficializată, pentru a servi ca precedent 
pentru viitor; întrucât ea merită, de 
asemenea, să fie îmbunătățită, având în 
vedere că: în ceea ce privește regimul 
european al brevetelor, Consiliul 
European a repus în discuție un acord 
legislativ încheiat între Parlament și 
Consiliu; întrucât, în legătură cu 
guvernanța economică, Consiliul 
European a considerat că este bine să 
renegocieze dispoziții identice cu cele deja 
aplicabile în virtutea unui regulament 
anterior; întrucât, în privința autorității 
europene de supraveghere bancară, 
Consiliul European a adoptat, una după 
ala, două poziții contradictorii, la interval 
de un an, fapt pe care l-ar fi putut evita 
luând în mod corespunzător în 
considerare poziția Parlamentului; 
întrucât cadrul financiar multianual 
2014-2020 a ocazionat un adevărat hold-
up legislativ: unanimitatea juridic 
necesară în Consiliu nu a putut fi 
obținută decât prin decizii luate în 
prealabil în legătură cu anumite alegeri 
politice majore din cadrul regulamentelor 
legislative privind politicile de finanțare, 
fapt care, în aceste domenii, a redus rolul 
Parlamentului la acela de a modifica 
unele dispoziții secundare;

E. întrucât această practică merită să fie 
oficializată;

Or. de
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Amendamentul 15
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât această practică merită să fie
oficializată, pentru a servi ca precedent 
pentru viitor; întrucât ea merită, de 
asemenea, să fie îmbunătățită, având în 
vedere că: în ceea ce privește regimul 
european al brevetelor, Consiliul European 
a repus în discuție un acord legislativ 
încheiat între Parlament și Consiliu; 
întrucât, în legătură cu guvernanța 
economică, Consiliul European a 
considerat că este bine să renegocieze 
dispoziții identice cu cele deja aplicabile în 
virtutea unui regulament anterior; întrucât, 
în privința autorității europene de 
supraveghere bancară, Consiliul European 
a adoptat, una după ala, două poziții 
contradictorii, la interval de un an, fapt pe 
care l-ar fi putut evita luând în mod 
corespunzător în considerare poziția 
Parlamentului; întrucât cadrul financiar 
multianual 2014-2020 a ocazionat un 
adevărat hold-up legislativ: unanimitatea 
juridic necesară în Consiliu nu a putut fi 
obținută decât prin decizii luate în prealabil 
în legătură cu anumite alegeri politice 
majore din cadrul regulamentelor
legislative privind politicile de finanțare, 
fapt care, în aceste domenii, a redus rolul 
Parlamentului la acela de a modifica unele 
dispoziții secundare;

E. întrucât această practică merită, de 
asemenea, să fie îmbunătățită, având în 
vedere că: în ceea ce privește regimul 
european al brevetelor, Consiliul European 
a repus în discuție un acord legislativ 
încheiat între Parlament și Consiliu; 
întrucât, legătură cu guvernanța 
economică, Consiliul European a 
considerat că este bine să renegocieze 
dispoziții identice cu cele deja aplicabile în 
virtutea unui regulament anterior; întrucât, 
în privința autorității europene de 
supraveghere bancară, Consiliul European 
a adoptat, una după alta, două poziții 
contradictorii, la interval de un an, fapt pe 
care l-ar fi putut evita luând în mod 
corespunzător în considerare poziția 
Parlamentului; întrucât cadrul financiar 
multianual 2014-2020 a ocazionat un 
adevărat hold-up legislativ: unanimitatea 
juridic necesară în Consiliu nu a putut fi 
obținută decât prin decizii luate în prealabil 
în legătură cu anumite alegeri politice 
majore din cadrul reglementărilor
legislative privind politicile de finanțare, 
fapt care, în aceste domenii, a redus rolul 
Parlamentului la acela de a modifica unele 
dispoziții secundare;

Or. en

Amendamentul 16
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Consiliul European a depășit 
competențele care îi sunt atribuite în 
structura instituțională a Europei de către 
tratate, de exemplu prin punerea în 
discuție a unui acord legislativ încheiat 
între Parlament și Consiliu cu privire la 
sistemul european de brevetare și prin 
renegocierea dispozițiilor privind 
guvernanța economică, care deveniseră 
deja aplicabile prin intermediul unui 
regulament; întrucât, pe parcursul unui 
an, Consiliul European a adoptat două 
poziții contradictorii cu privire la 
autoritatea de supraveghere bancară; 
întrucât cadrul financiar multianual 
2014-2020 a ocazionat un adevărat hold-
up legislativ: unanimitatea juridic 
necesară în Consiliu nu a putut fi 
obținută decât prin decizii luate în 
prealabil în legătură cu anumite alegeri 
politice majore din cadrul reglementărilor 
legislative privind politicile de finanțare, 
fapt care, în aceste domenii, a redus rolul 
Parlamentului la acela de a modifica 
unele dispoziții secundare;

Or. de

Amendamentul 17
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
lipsa dialogului oficializat dintre
Parlament și Consiliul European a 
împiedicat Parlamentul să-și îndeplinească 
pe deplin rolul de co-legiuitor care i-a fost 

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
lipsa unui dialog oficializat între
Parlament și Consiliul European a 
împiedicat Parlamentul să își îndeplinească 
pe deplin rolul de colegiuitor care i-a fost 
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atribuit prin tratate; întrucât s-a constatat 
adesea că interlocutorii oficiali ai 
reprezentanților Parlamentului nu aveau 
competența de a angaja cu adevărat 
guvernele; întrucât, teoretic însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului
European, Președintele în exercițiu al 
Consiliului și Consiliul Afaceri Generale1

nu joacă decât un rol evident marginal, 
eventual protocolar; întrucât, în pofida 
interesului mai mare manifestat în 
legătură cu intervenția introductivă a 
Președintelui Parlamentului European din 
deschiderea Consiliilor Europene, 
anvergura politică a acesteia rămâne 
limitată

atribuit prin tratate; întrucât s-a constatat 
adesea că interlocutorii oficiali ai 
reprezentanților Parlamentului nu aveau 
competența de a angaja cu adevărat 
guvernele; întrucât, cu toate că teoretic 
sunt în continuare însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului 
European, este din ce în ce mai evident că
Președintele în exercițiu al Consiliului și 
Consiliul Afaceri Generale1 nu joacă decât 
un rol marginal sau tehnic; întrucât 
intervenția introductivă tradițională a 
Președintelui Parlamentului European din 
deschiderea reuniunilor Consiliului 
European are doar un impact politic 
limitat;
(Ultima parte a considerentului ar trebui 
deplasată la sfârșitul considerentului Fa 
(nou).)

Or. en

Amendamentul 18
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
lipsa dialogului oficializat dintre 
Parlament și Consiliul European a 
împiedicat Parlamentul să-și îndeplinească 
pe deplin rolul de co-legiuitor care i-a fost 
atribuit prin tratate; întrucât s-a constatat 
adesea că interlocutorii oficiali ai 
reprezentanților Parlamentului nu aveau 
competența de a angaja cu adevărat 
guvernele; întrucât, teoretic însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului 
European, Președintele în exercițiu al 

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
lipsa unui dialog oficializat dintre 
Parlament și Consiliul European a 
împiedicat Parlamentul să își îndeplinească 
pe deplin rolul de colegiuitor care i-a fost 
atribuit prin tratate; întrucât deseori există 
întârzieri nejustificate din partea 
Consiliului în cadrul negocierilor cu 
privire la aspecte-cheie; întrucât s-a 
constatat adesea că interlocutorii oficiali ai 
reprezentanților Parlamentului nu aveau 
competența de a angaja cu adevărat 

                                               
1 A se vedea articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
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Consiliului și Consiliul Afaceri Generale 
nu joacă decât un rol evident marginal, 
eventual protocolar; întrucât, în pofida 
interesului mai mare manifestat în legătură 
cu intervenția introductivă a Președintelui 
Parlamentului European din deschiderea 
Consiliilor Europene, anvergura politică a 
acesteia rămâne limitată

guvernele, iar prezentarea și discutarea 
pozițiilor guvernelor naționale sunt 
deseori întârziate în mod inutil; întrucât, 
cu toate că teoretic sunt însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului 
European, Președintele în exercițiu al 
Consiliului și Consiliul Afaceri Generale 
nu joacă decât un rol evident marginal, 
eventual protocolar; întrucât, în pofida 
interesului mai mare manifestat în legătură 
cu intervenția introductivă a Președintelui 
Parlamentului European din deschiderea 
Consiliilor Europene, anvergura politică a 
acesteia rămâne limitată;

Or. el

Amendamentul 19
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
lipsa dialogului oficializat dintre 
Parlament și Consiliul European a 
împiedicat Parlamentul să-și îndeplinească 
pe deplin rolul de co-legiuitor care i-a fost 
atribuit prin tratate; întrucât s-a constatat 
adesea că interlocutorii oficiali ai 
reprezentanților Parlamentului nu aveau 
competența de a angaja cu adevărat 
guvernele; întrucât, teoretic însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului 
European, Președintele în exercițiu al 
Consiliului și Consiliul Afaceri Generale 
nu joacă decât un rol evident marginal,
eventual protocolar; întrucât, în pofida 
interesului mai mare manifestat în legătură 
cu intervenția introductivă a Președintelui 
Parlamentului European din deschiderea 
Consiliilor Europene, anvergura politică a 

F. întrucât, în privința tuturor acestor 
dosare, prin definiție cele mai importante, 
Consiliul European a împiedicat 
Parlamentul să își îndeplinească pe deplin 
rolul de colegiuitor care i-a fost atribuit 
prin tratate; întrucât s-a constatat adesea că 
interlocutorii oficiali ai reprezentanților 
Parlamentului nu aveau competența de a 
angaja cu adevărat guvernele; întrucât, cu 
toate că teoretic sunt însărcinați să 
pregătească reuniunile Consiliului 
European, Președintele în exercițiu al 
Consiliului și Consiliul Afaceri Generale 
nu joacă decât un rol evident marginal, 
eventual protocolar; întrucât, în pofida 
interesului mai mare manifestat în legătură 
cu intervenția introductivă a Președintelui 
Parlamentului European din deschiderea 
Consiliilor Europene, anvergura politică a 
acesteia rămâne limitată;
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acesteia rămâne limitată

Or. de

Amendamentul 20
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Parlamentul European nu îl 
poate convoca pe Președintele Consiliului 
European în vederea unei dezbateri 
înainte de reuniunile Consiliului 
European; întrucât Parlamentul nu se 
organizează în mod corespunzător pentru 
dezbaterile în care Președintele prezintă 
rapoarte după încheierea reuniunilor 
Consiliului European;

Or. en

Amendamentul 21
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, la rândul său, Parlamentul nu 
s-a organizat întotdeauna pentru a-și face 
cunoscută poziția înaintea Consiliilor 
Europene a căror ordine de zi fusese 
anunțată cu mult timp înainte;

G. întrucât este totuși binevenită inițiativa 
unor șefi de guvern din statele membre 
ale UE de a lua cuvântul în cadrul 
Parlamentului European pe tema 
viitorului Europei,

Or. en

Amendamentul 22
Andrew Duff
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât modul de lucru al Consiliului 
de Miniștri reprezintă un motiv serios de 
îngrijorare și întrucât nici Consiliul 
European, nici președinția rotativă nu 
pare a imprima activității acestuia 
standardele dorite privind ritmul de lucru, 
strategia, constanța, coerența sau 
transparența; întrucât astfel de deficiențe 
ale celui de al doilea colegiuitor dăunează 
procesului de legiferare din Uniunea 
Europeană,

Or. en

Amendamentul 23
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene s-a dovedit 
a fi un dezavantaj, deoarece adoptarea 
unor acte legislative esențiale este 
întârziată de schimbarea din șase în șase 
luni a președinției și continuitatea 
activității Consiliului Uniunii Europene 
nu este garantată în mod satisfăcător de 
troica alcătuită din președințiile 
anterioare, actuală și viitoare, iar statele 
membre nu sunt întotdeauna pregătite în 
mod corespunzător pentru sarcinile 
administrative și politice implicate de 
preluarea președinției,

Or. de
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Amendamentul 24
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât schimbul de poziții politice cu 
privire la activitățile și procedurile cu 
caracter legislativ este precedat de 
întâlniri tehnice între colegiuitori, care ar 
trebui mai degrabă să producă un rezultat 
practic decât să aibă un caracter formal, 
scopul lor fiind acela de a pregăti 
procedura politică în mod rapid și 
eficient,

Or. el

Amendamentul 25
Alain Lamassoure

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât articolul 17 alineatul (7) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană se 
va aplica pentru prima dată după 
viitoarele alegeri europene; întrucât prin 
această dispoziție președintele Comisiei 
este ales de către cetățeni prin alegerea 
deputaților lor europeni, așa cum se 
întâmplă într-un sistem parlamentar; 
întrucât acest rezultat poate fi obținut 
numai dacă partidele politice europene, 
Parlamentul și Consiliul European
acționează în conformitate cu această idee 
și cu responsabilitățile care le revin, în 
special în contextul consultărilor care 
vizează punerea în aplicare a 
Declarației nr. 11 anexate la Tratatul de 
la Lisabona,
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Or. fr

Amendamentul 26
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât, în contextul în care în 
prezent există 28 de state membre, fiecare 
stat membru preia președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene doar o dată 
la 14 ani,

Or. de

Amendamentul 27
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită următoarei Convenții să 
regândească radical rolurile Consiliului 
European și Consiliului de Miniștri în 
ceea ce privește guvernanța Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute de Tratatul de 
la Lisabona, inclusiv rolurile președinților 
fiecărui consiliu, interacțiunea dintre cele 
două consilii și relațiile acestora cu 
Parlamentul European și cu Comisia 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 28
Zita Gurmai
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, în lumina acestei 
experiențe acumulate timp de patru ani, 
pare să fie necesară o oficializare a 
relațiilor de lucru dintre Consiliul 
European și Parlament: aceasta poate lua 
forma unei declarații comune sau a unui 
schimb de scrisori;

1. consideră că, pe baza acestei experiențe 
acumulate timp de patru ani, pare să fie 
necesară o oficializare a relațiilor de lucru 
dintre Consiliul European și Parlament: 
aceasta poate lua forma unei declarații 
comune sau a unui schimb de scrisori; 
subliniază faptul că orice viitoare 
modificare a textului tratatului ar trebui 
să ia în considerare consecințele evoluției 
rolului Consiliului și a relațiilor sale de 
lucru cu Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 29
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, în lumina acestei 
experiențe acumulate timp de patru ani, 
pare să fie necesară o oficializare a 
relațiilor de lucru dintre Consiliul 
European și Parlament: aceasta poate lua 
forma unei declarații comune sau a unui 
schimb de scrisori;

1. consideră că, pe baza acestei experiențe 
acumulate timp de patru ani, pare să fie 
necesară o oficializare a relațiilor de lucru 
dintre Consiliul European și Parlament;
solicită prin urmare încheierea unui 
acord interinstituțional între Parlamentul 
European și Consiliul European;

Or. en

Amendamentul 30
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, în lumina acestei 
experiențe acumulate timp de patru ani, 
pare să fie necesară o oficializare a 
relațiilor de lucru dintre Consiliul 
European și Parlament: aceasta poate lua 
forma unei declarații comune sau a unui 
schimb de scrisori;

1. consideră totuși că, pe baza acestei 
experiențe acumulate timp de patru ani, 
pare să fie necesară o îmbunătățire a 
relațiilor de lucru dintre Consiliul 
European și Parlament: aceasta poate lua 
forma unei declarații comune sau a unui 
schimb de scrisori;

Or. en

Amendamentul 31
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este de părere că, în afara cazurilor de 
urgență excepțională, orice reuniune a 
Consiliului European trebuie să fie 
precedată de o dezbatere în fața 
Parlamentului European, Președintele 
Consiliului European venind să prezinte el 
însuși chestiunile înscrise pe ordinea de zi; 
apreciază că Parlamentul trebuie să-și
organizeze lucrările astfel încât să-și facă
cunoscută în timp util opinia cu privire la 
aceste chestiuni;

2. este de părere că, în afara cazurilor de 
urgență excepțională, orice reuniune a 
Consiliului European trebuie să fie 
precedată de o dezbatere în fața 
Parlamentului European, finalizată cu 
adoptarea unei rezoluții, Președintele 
Consiliului European venind să prezinte el 
însuși chestiunile înscrise pe ordinea de zi; 
consideră că Parlamentul și Consiliul 
European trebuie să își organizeze fiecare 
lucrările astfel încât să ofere 
Parlamentului posibilitatea de a-și face
cunoscută în timp util opinia cu privire la
aceste chestiuni și să îi permită 
Președintelui Consiliului European să 
prezinte în ședință plenară un raport după 
fiecare reuniune a Consiliului European;

Or. en

Amendamentul 32
Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este de părere că, în afara cazurilor de 
urgență excepțională, orice reuniune a 
Consiliului European trebuie să fie 
precedată de o dezbatere în fața 
Parlamentului European, Președintele 
Consiliului European venind să prezinte el 
însuși chestiunile înscrise pe ordinea de zi; 
apreciază că Parlamentul trebuie să-și
organizeze lucrările astfel încât să-și facă 
cunoscută în timp util opinia cu privire la 
aceste chestiuni;

2. este de părere că, în afara cazurilor de 
urgență excepțională, nicio reuniune a 
Consiliului European nu trebuie să aibă 
loc în săptămânile de sesiune plenară a 
Parlamentului European și trebuie să fie 
precedată de o dezbatere în fața 
Parlamentului European, Președintele 
Consiliului European venind să prezinte el 
însuși chestiunile înscrise pe ordinea de zi; 
consideră că Parlamentul trebuie să își
organizeze lucrările astfel încât să își facă 
cunoscută în timp util opinia cu privire la 
aceste chestiuni;

Or. en

Amendamentul 33
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că concluziile Consiliului 
European au, pentru miniștrii care fac 
parte din Consiliu, valoarea unor 
îndrumări referitoare la negocieri; acestea 
nu constituie, în niciun caz, linii roșii care 
nu sunt negociabile cu Parlamentul; solicită 
ca, în concluziile Consiliului European, să 
fie introdusă o formulă-tip trimițând la 
dispozițiile articolului 15 din Tratatul 
privind Uniunea europeană;

3. reamintește că, pentru Consiliul de 
Miniștri, concluziile Consiliului European 
au valoarea unor îndrumări referitoare la 
negocieri; acestea nu constituie, în niciun 
caz, ordine care nu sunt negociabile cu 
Parlamentul; solicită ca, în concluziile 
Consiliului European, să fie introdusă o 
formulă-tip trimițând la dispozițiile 
articolului 15 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea europeană;

Or. en
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Amendamentul 34
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca, atunci când între 
reprezentanții Parlamentului și cei ai 
Consiliului este încheiat un acord în cadrul 
procedurii legislative, Consiliul European 
să se abțină de la invocarea ulterioară a 
cuprinsului acestuia dacă Președinția în 
exercițiu nu a specificat că acordul a fost
ad referendum;

4. îndeamnă ca, atunci când între 
reprezentanții Parlamentului și cei ai 
Consiliului este încheiat un acord în cadrul 
unei proceduri legislative, Consiliul 
European să se abțină de la invocarea 
ulterioară a acestuia dacă Președinția în 
exercițiu nu a specificat că acordul este ad 
referendum;

Or. en

Amendamentul 35
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca Președintele Consiliului 
European și Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica 
de Securitate să fie invitați să participe, o 
dată pe an, la dezbaterile privind starea 
Uniunii, alături de Președintele Comisiei;

5. propune ca Președintele Consiliului 
European să fie solicitat să participe, o dată 
pe an, la dezbaterile privind starea Uniunii, 
alături de președintele Comisiei;

Or. en

Amendamentul 36
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, spre deosebire de 
Președintele Comisiei, Președintele 
Consiliului European nu este răspunzător 
în ața Parlamentului și că, la organizarea 
dezbaterilor la care participă acesta, 
trebuie să aibă în vedere acest fapt, 
permițând totodată altor membrii decât 
președinții de grupuri să dialogheze cu 
Președintele Consiliului European; 
apreciază, în schimb, că procedura 
întrebărilor cu solicitare de răspuns scris 
nu pare să fie adecvată;

6. îndeamnă următorul Președinte al 
Consiliului European să participe mai 
intens la activitățile Parlamentului
European, implicându-se în dezbaterile
plenare și abordând mai temeinic 
întrebările cu solicitare de răspuns scris
adresate de deputații în Parlamentul 
European;

Or. en

Amendamentul 37
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, spre deosebire de 
Președintele Comisiei, Președintele 
Consiliului European nu este răspunzător 
în ața Parlamentului și că, la organizarea 
dezbaterilor la care participă acesta, trebuie 
să aibă în vedere acest fapt, permițând 
totodată altor membrii decât președinții de 
grupuri să dialogheze cu Președintele 
Consiliului European; apreciază, în 
schimb, că procedura întrebărilor cu 
solicitare de răspuns scris nu pare să fie 
adecvată;

6. reamintește că, spre deosebire de 
președintele Comisiei, Președintele 
Consiliului European nu este răspunzător 
în fața Parlamentului și că, la organizarea 
dezbaterilor la care participă acesta, trebuie 
să aibă în vedere acest fapt, permițând 
totodată altor membrii decât președinții de 
grupuri să dialogheze cu Președintele 
Consiliului European;

Or. el

Amendamentul 38
Andrew Duff
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. cere ca, de fiecare dată când Consiliul 
European se angajează într-un plan de 
acțiune sau într-o procedură susceptibile să 
comporte o dimensiune legislativă, 
asocierea în timp util a Parlamentului să fie 
decisă în cooperare cu Parlamentul, potrivit 
formei considerate corespunzătoare de la 
caz la caz; Parlamentul European și 
Consiliul ar urma să-și adapteze în 
consecință regulamentele de procedură, 
pentru a preciza alegerea reprezentanților 
respectivi și a modului în care aceștia 
dobândesc un mandat de negociere și 
raportează în legătură cu acesta;

7. solicită ca, de fiecare dată când Consiliul 
European se angajează într-un plan de 
acțiune sau într-o procedură susceptibile să 
comporte o dimensiune legislativă, 
asocierea în timp util a Parlamentului să fie 
decisă în cooperare cu Parlamentul, potrivit 
formei considerate corespunzătoare de la 
caz la caz; insistă asupra faptului că 
Președintele Parlamentului ar trebui să 
participe la toate reuniunile Consiliului 
European în care se abordează aspecte 
instituționale; Parlamentul European și 
Consiliul ar urma să își adapteze în 
consecință regulamentele de procedură, 
pentru a preciza alegerea reprezentanților 
respectivi și a modului în care aceștia 
dobândesc un mandat de negociere și 
raportează în legătură cu acesta;

Or. en

Amendamentul 39
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că experiența acumulată în 
cursul negocierii privind cadrul financiar 
multianual a arătat interesul practic al 
procedurii tripartite la vârf prevăzute la 
articolul 324 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene exclusiv 
pentru chestiuni bugetare; consideră că 
această procedură pragmatică ar merita 
să fie extinsă în toate privințele, cu 
participarea Președintelui Consiliului 
European în funcție de necesități;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 40
Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Consiliului European să 
coopereze cu Parlamentul European în 
stabilirea unei monitorizări instituționale 
clare a alegerilor europene, în special în 
ceea ce privește procedura de alegere a 
președintelui Comisiei Europene, dacă 
este necesar printr-un acord 
interinstituțional, pentru a respecta 
îndeaproape dispozițiile Tratatului de la 
Lisabona și eforturile depuse în sensul 
unei europenizări și a unei vizibilități 
sporite ale campaniei;

Or. en

Amendamentul 41
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este convins că problemele legate de 
relațiile dintre Parlamentul European și 
instituțiile care reprezintă guvernele 
naționale pot fi soluționate pe deplin doar 
prin modificarea tratatului; prin urmare, 
consideră că aceste aspecte trebuie să fie 
abordate, alături de altele, în cadrul unei 
Convenții, care se preconizează a fi 
convocată în 2015, în conformitate cu 
articolul 48 alineatul (3) din TUE;
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Or. en

Amendamentul 42
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită, în contextul următoarei 
revizuiri a tratatelor în temeiul 
articolului 48 alineatul (2) din TUE, să se 
realizeze o evaluare critică a rolului 
Consiliului European și să se analizeze 
ideea de a încredința Consiliului
European misiunea de a coordona 
activitatea Consiliului Uniunii Europene, 
prin posibilitatea reunirii sub forma 
Consiliului Afaceri Generale;

Or. de

Amendamentul 43
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită ca președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene să fie 
eliminată cu ocazia următoarei revizuiri a 
tratatelor în temeiul articolului 48 
alineatul (2) din TUE; în schimb, propune 
ca fiecare formațiune a Consiliului să își 
aleagă propriul președinte din rândul 
membrilor săi, pentru o perioadă de doi 
ani și jumătate;

Or. de
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Amendamentul 44
Alain Lamassoure

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Consiliul European să prezinte, 
înainte de începerea campaniei pentru 
alegerile europene, modul în care 
intenționează să respecte alegerea 
cetățenilor europeni în numirea 
președintelui Comisiei, în contextul 
consultărilor care vor avea loc între 
Parlament și Consiliul European, în 
vederea punerii în aplicare a 
Declarației nr. 11 anexate la Tratatul de 
la Lisabona; invită fiecare membru al 
Consiliului European să anunțe în avans 
modul în care intenționează să respecte 
votul concetățenilor săi atunci când 
propune unul sau mai mulți candidați 
pentru funcția de comisar din partea țării 
sale;

Or. fr


