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Amendamentul 60
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 8

Textul în vigoare Amendamentul

În absența unor dispoziții contrare, Biroul 
adoptă normele de punere în aplicare a 
Statutului deputaților în Parlamentul 
European.

În absența unor dispoziții contrare, normele 
de punere în aplicare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European sunt 
stabilite de Parlamentul European în 
plen, pe baza unei recomandări a comisiei 
competente în fond.

Or. de

Justificare

La redactarea Statutului deputaților, s-a considerat că punerea în aplicare și concretizarea 
acelor dispoziții ale statutului insuficient detaliate necesită o hotărâre în plen. Spre deosebire 
de adoptarea unei decizii exclusiv de către Birou, această procedură are avantajul că este 
mult mai transparentă și implică toți deputații în procesul de elaborare a dispozițiilor care îi 
privesc, făcându-i, prin aceasta, responsabili pentru definirea acestora.

Amendamentul 61
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 23 – alineatul 2 și alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

2. Biroul reglementează chestiunile 
financiare, organizatorice și administrative 
privind deputații, organizarea internă a 
Parlamentului, Secretariatul și organele 
Parlamentului.

2. Biroul reglementează chestiunile 
financiare, organizatorice și administrative 
privind organizarea internă a 
Parlamentului, Secretariatul și organele 
Parlamentului.

2a. Biroul reglementează chestiunile 
financiare, organizatorice și 
administrative privind deputații pe baza 
unei propuneri a Secretarului General 
sau a unui grup politic.

Or. en
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Justificare

Clarificare: nu există un articol clar cu privire la dreptul de a depune texte sau amendamente 
la reuniunile Biroului. În ceea ce privește chestiunile referitoare la deputați, grupurile 
politice ar trebui să aibă posibilitatea formală de a depune texte și amendamente care să fie 
discutate și votate.

Amendamentul 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 23 – alineatul 11a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

11a. Biroul desemnează doi sau mai mulți 
vicepreședinți însărcinați cu dezvoltarea 
relațiilor cu parlamentele naționale.
Aceștia prezintă periodic Conferinței 
președinților un raport privind activitățile 
desfășurate în acest domeniu.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial formularea de la actualul articol 25 alineatul (3), a 
doua și a treia teză, care va fi eliminat în cazul în care acest amendament este adoptat]

Amendamentul 63
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 38a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 38a
Examinarea respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității

1. La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
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parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.
2. La cererea comisiei competente în fond 
sau din proprie inițiativă, comisia 
responsabilă de aspectele menționate la 
alineatul (1) poate decide să formuleze 
recomandări cu privire la orice propunere 
de act legislativ.
3. În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
se trimite comisiei competente în fond și 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. În cazul în care 
Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaților înaintea votului, ca document 
de ședință. Președintele comisiei 
competente în fond poate solicita ca 
dosarul să fie retrimis comisiei.
4. În cazul în care avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin o 
treime din toate voturile alocate 
parlamentelor naționale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
decizie înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile cu privire la 
modalitatea de continuare a procedurii.
5. În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate 
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referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naționale, comisia 
responsabilă de respectarea principiului 
subsidiarității, după examinarea avizelor 
motivate prezentate de parlamentele 
naționale și de Comisie, fie recomandă 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității, fie adresează 
Parlamentului orice altă recomandare, 
care poate include sugestii de modificare 
cu privire la respectarea principiului 
subsidiarității.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul în care o recomandare de 
respingere a propunerii este adoptată cu 
majoritatea voturilor exprimate în 
Parlamentul European sau în cazul în 
care o majoritate de 55% din membrii 
Consiliului s-au opus propunerii, 
Președintele declară procedura închisă. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, 
luându-se în considerare orice 
recomandări aprobate de Parlament.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de raport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857)]

Amendamentul 64
David Martin

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 38a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 38a
Examinarea respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității
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1. La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.
2. Comisia responsabilă pentru 
respectarea principiilor subsidiarității 
poate decide să facă recomandări în 
atenția comisiei competente în fond în 
legătură cu orice propunere de act 
legislativ.
3. În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
se trimite comisiei competente în fond și 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. În cazul în care 
Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaților înaintea votului, ca document 
de ședință. Președintele comisiei 
competente în fond poate solicita ca 
dosarul să fie retrimis comisiei.
4. În cazul în care avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin o 
treime din toate voturile alocate 
parlamentelor naționale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
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decizie înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile cu privire la 
modalitatea de continuare a procedurii.
5. În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naționale, comisia 
competentă în fond, după examinarea 
avizelor motivate prezentate de 
parlamentele naționale și de Comisie și 
după audierea opiniilor comitetului 
responsabil cu respectarea principiului 
subsidiarității, poate recomanda 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității. O astfel de recomandare 
poate fi depusă, de asemenea, de o zecime 
din numărul deputaților. Avizul comisiei 
responsabile cu respectarea principiului 
subsidiarității se anexează la 
recomandarea respectivă.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul adoptării unei 
recomandări de respingere a propunerii 
cu majoritatea voturilor exprimate, 
Președintele declară procedura încheiată. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, 
luându-se în considerare orice 
recomandări aprobate de Parlament.
6. În cazul în care Comitetul Regiunilor 
transmite Parlamentului un aviz prin care 
se opune unei propuneri de act legislativ 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității, avizul este trimis comisiei 
competente în fond și comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. Dispozițiile alineatului (2) 
se aplică mutatis mutandis.

Or. en
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[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de 
raport (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857), introducând modificări la alineatul (6) și în 

justificare]

Justificare

S-a considerat necesară armonizarea alineatelor (6) și (2).
Transpune în Regulamentul de procedură noile proceduri pentru parlamentele naționale cu 
privire la respectarea principiului subsidiarității (procedura „cartonașului galben” și 
procedura „cartonașului portocaliu”). 
Deoarece, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, Comitetul Regiunilor poate introduce o acțiune din motive 
de încălcare a principiului subsidiarității, Parlamentul ar trebui să acorde o atenție 
deosebită oricărui aviz al acestui comitet care se opune unei propuneri de act din motivele 
menționate.

Amendamentul 65
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 56 – alineatul 3 – al doilea paragraf

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul unei retrimiteri, comisia 
competentă redactează un nou raport pe 
care îl prezintă oral sau în scris 
Parlamentului, în termenul stabilit de 
acesta, care nu poate să depășească două 
luni.

În cazul unei retrimiteri, comisia 
competentă redactează un nou raport pe 
care îl prezintă oral sau în scris 
Parlamentului, în termenul stabilit de 
acesta, care nu poate să depășească două 
luni. Articolul 45 se aplică mutatis 
mutandis.

Or. de

Justificare

Clarificare a faptului că retrimiterea la comisie în urma adoptării unei propuneri de 
respingere în primă lectură are, de obicei, drept consecință elaborarea unui nou raport.

Amendamentul 66
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul capitolului 6a (nou) (urmează să fie introdus după articolul 74 și înainte de 
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capitolul 7)

Textul în vigoare Amendamentul

CAPITOLUL 6a
ASPECTE INSTITUțIONALE

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 15 din proiectul de raport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857)]

Amendamentul 67
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74a (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 74a
Revizuirea ordinară a tratatelor

1. În conformitate cu articolele 41 și 48, 
comisia competentă în fond poate 
prezenta Parlamentului un raport 
conținând propuneri adresate Consiliului 
în vederea modificării tratatelor.
2. În cazul în care Consiliul European 
decide să convoace o convenție, 
reprezentanții Parlamentului sunt 
desemnați de Parlament la propunerea 
Conferinței președinților.
3. În cazul în care Consiliul European 
solicită aprobarea Parlamentului cu 
privire la decizia de a nu convoca o 
convenție pentru examinarea 
propunerilor de modificare a tratatelor, 
chestiunea se trimite spre examinare 
comisiei competente în fond, în 
conformitate cu articolul 81.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 16 din proiectul de raport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857)]
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Amendamentul 68
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 132a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 132a
Cooperarea la nivel de comisie

1. Președintele încearcă să instituie, în 
colaborare cu președinții parlamentelor 
naționale, un cadru de comisii 
corespondente.
În acest cadru, comisiile parlamentare pot 
stabili contacte în mod autonom și pot 
coopera. În cazul în care un parlament 
național nu a desemnat nicio comisie 
corespondentă, comisia competentă în 
fond din Parlamentul European se va 
adresa direct președintelui parlamentului 
național în cauză.

2. Comisiile pot adopta măsuri în 
conformitate cu articolul 132b, în limitele 
creditelor bugetare alocate cooperării 
dintre comisii și parlamentele naționale. 
Modul de distribuire a acestor credite 
între comisii este stabilit printr-o hotărâre 
a Conferinței președinților de comisie.

Or. en

Amendamentul 69
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 132b (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 132b
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Dialogul pre- și post-legislativ
1. Comisia responsabilă pentru un proiect 
legislativ poate adopta măsurile adecvate 
în vederea asigurării unui dialog deplin la 
nivel de comisie cu parlamentele 
naționale asupra oricărui aspect privind 
legislația Uniunii Europene, de la etapa 
programării legislative până la cea a 
punerii în aplicare a actului adoptat.
2. Comisia competentă în fond poate, în 
mod special, decide organizarea 
videoconferințelor, a contactelor 
individuale sau a reuniunilor la unul 
dintre sediile Parlamentului, sau a 
misiunilor în alte locuri
– la nivelul raportorilor;
– cu implicarea, de asemenea, a 
raportorilor alternativi și/sau a 
coordonatorilor;
– sau între comisia completă și președinții 
de comisie și/sau raportorii parlamentelor 
naționale;
pentru a răspunde oricărei solicitări a 
unui parlament național de sprijin în 
controlul asupra proiectelor de legislație a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 70
Elmar Brok

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 132c (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 132c
Transmiterea documentelor

Orice document transmis în mod oficial 
Parlamentului European de către un 
parlament național este transferat 
comisiei responsabile pentru aspectele 
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abordate în documentul respectiv. 
Documentul este tradus în limbile de 
lucru ale coordonatorilor comisiei 
respective. În cazul în care comisia 
respectivă consideră adecvată continuarea 
examinării cazului respectiv, aceasta 
poate decide să acționeze în conformitate 
cu articolul 132b.

Or. en

Amendamentul 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 191 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

1. La prima reuniune a comisiei după 
alegerea membrilor comisiilor în 
conformitate cu articolul 186, comisia 
alege un președinte și, în tururi de scrutin 
diferite, unul, doi sau trei vicepreședinți 
care formează biroul comisiei.

1. La prima reuniune a comisiei după 
alegerea membrilor comisiilor în 
conformitate cu articolul 186, comisia 
alege un președinte și, în tururi de scrutin 
diferite, vicepreședinți care formează 
biroul comisiei. Numărul vicepreședinților 
care urmează a fi aleși este hotărât de 
către Parlament, în urma unei propuneri 
a Conferinței președinților.

Or. en


