
AM\793066RO.doc PE430.308v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri constituţionale

2009/2062(REG)

15.10.2009

AMENDAMENTE DE COMPROMIS
1 - 3

Proiect de raport
David Martin
(PE427.153v01-00)

Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la 
Lisabona
(2009/2062(REG))



PE430.308v01-00 2/6 AM\793066RO.doc

RO

AM_Com_RulesCompr



AM\793066RO.doc 3/6 PE430.308v01-00

RO

Amendamentul 1
David Martin
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 63 (József Szájer) şi 64 (David 
Martin)

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

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 38a
Examinarea respectării principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii

1. La examinarea unei propuneri de act
legislativ, Parlamentul acordă o atenţie 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Cu 
excepţia cazurilor urgente menţionate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naţionale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu îşi încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii.
2. Comisia responsabilă pentru 
respectarea principiilor subsidiarităţii 
poate decide să facă recomandări în 
atenţia comisiei competente în fond în 
legătură cu orice propunere de act 
legislativ.
3. În cazul în care un parlament naţional 
trimite Preşedintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naţionale în 
Uniunea Europeană şi cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii, avizul 
se trimite comisiei competente în fond şi 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarităţii. În cazul în care 
Parlamentul primeşte un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond şi-a 
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adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaţilor înaintea votului, ca document 
de şedinţă.
4. Atunci când avizele motivate în care se 
susţine nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarităţii reprezintă cel puţin o 
treime din toate voturile alocate 
parlamentelor naţionale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
decizie înainte ca autorul propunerii să-şi 
exprime intenţiile.
5. În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate în 
care se susţine nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarităţii reprezintă cel puţin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naţionale, comisia 
competentă în fond, după examinarea 
avizelor motivate prezentate de 
parlamentele naţionale şi de Comisie şi 
după audierea opiniilor comisiei 
responsabile cu respectarea principiului 
subsidiarităţii, fie recomandă 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarităţii, fie adresează 
Parlamentului orice altă recomandare, 
care poate include sugestii de modificare 
cu privire la respectarea principiului 
subsidiarităţii. Avizul comisiei 
responsabile cu respectarea principiului 
subsidiarităţii se anexează la 
recomandarea respectivă.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută şi 
votată. În cazul adoptării unei 
recomandări de respingere a propunerii 
cu majoritatea voturilor exprimate, 
Preşedintele declară procedura încheiată. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, luându-
se în considerare orice recomandări 
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aprobate de Parlament.

Or. en

[Acest amendament reproduce parţial textul amendamentului 64 din documentul PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389; elimină propoziţiile „Preşedintele comisiei competente în fond poate 
solicita ca dosarul să fie retrimis comisiei” de la sfârşitul alineatului (3) (prima modificare) 

şi „O astfel de recomandare poate fi depusă, de asemenea, de o zecime din numărul 
deputaților” de la sfârşitul primului paragraf de la alineatul (5) (a doua modificare); 

introduce, în schimb, un text din amendamentul 63 alineatul (5): „fie adresează 
Parlamentului orice altă recomandare, care poate include sugestii de modificare cu privire la 
respectarea principiului subsidiarității” (a treia modificare); şi elimină alineatul (6) (a patra 

modificare)]

Justificare

Toate modificările sunt menite să apropie amendamentul 64 de amendamentul 63. Prima 
modificare a fost introdusă deoarece articolul 175 conţine suficiente dispoziţii referitoare la 
retrimitere. A doua modificare este menită să consolideze rolul comisiei competente în fond. 
A treia modificare conferă mai multă flexibilitate comisiei competente în fond.  A patra 
modificare are la bază convingerea că acest alineat nu este legat de verificarea, de către 
Parlament şi la iniţiativa parlamentelor naţionale, a respectării principiului subsidiarităţii.

Amendamentul 2
David Martin
Amendament de compromis care înlocuieşte 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 depăşească două 
luni.

În cazul unei retrimiteri, comisia 
competentă decide asupra procedurii ce 
urmează a fi urmate şi redactează un nou 
raport pe care îl prezintă oral sau în scris 
Parlamentului, în termenul stabilit de 
acesta, care nu poate să depăşească două 
luni.

Or. en

Justificare

Conferă comisiei competente posibilitatea de a acţiona, inclusiv aceea de a prezenta un 
raport.
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Amendamentul 3
David Martin
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar 
Brok) şi 70 (Elmar Brok)

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

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 132a
Cooperarea la nivel de comisie

Preşedintele încearcă să instituie, în 
colaborare cu preşedinţii parlamentelor 
naţionale, o reţea de comisii 
corespondente.
În cadrul acestei reţele, comisiile 
parlamentare pot stabili contacte şi pot 
coopera între ele în mod autonom.
Orientările pentru desfăşurarea acestor 
activităţi sunt stabilite de Conferinţa 
preşedinţilor de comisie.

Or. en

(Acest amendament reproduce parţial textul amendamentului 68 din documentul PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389)

Justificare

Stabilirea, în Regulamentul de procedură, a  detaliilor privind cooperarea dintre comisii nu 
este nici necesară, nici adecvată.


