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Amendamentul 2
Carlo Casini

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 51

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul în care condițiile menționate la 
articolul 49 alineatul (1) și la articolul 50 
sunt îndeplinite, Conferința președinților 
poate decide, în cazul în care consideră că 
această chestiune este de importanță 
majoră, aplicarea unei proceduri a 
reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot 
comun. În acest caz, raportorii respectivi 
întocmesc un singur proiect de raport, care 
este examinat și votat de comisiile 
implicate în cadrul unor reuniuni comune 
prezidate în comun de președinții 
comisiilor în cauză. Comisiile implicate 
pot institui grupuri de lucru între comisii 
pentru a pregăti reuniunile și voturile 
comune.

1. În cazul în care este sesizată cu privire 
la o chestiune în materie de competență, 
în temeiul articolului 188 alineatul (2), 
Conferința președinților poate decide că 
trebuie aplicată procedura cu reuniuni
comune ale comisiilor și cu vot comun, 
dacă

- subiectul ține, în temeiul anexei VII, în 
mod inseparabil, de competența mai 
multor comisii și
- aceasta consideră că problema este de 
importanță majoră.
2. În acest caz, raportorii respectivi
întocmesc un singur proiect de raport, care 
este examinat și votat de comisiile 
implicate în cadrul unor reuniuni comune 
prezidate în comun de președinții 
comisiilor în cauză.

În toate fazele procedurii, drepturile 
legate de statutul comisiei competente nu 
pot fi exercitate de comisiile în cauză 
decât dacă acestea acționează împreună.
Comisiile implicate pot institui grupuri de 
lucru pentru a pregăti reuniunile și voturile.

3. În procedura legislativă ordinară, în a 
doua lectură, poziția Consiliului este 
examinată în cadrul unei reuniuni 
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comune a comisiilor interesate care, în 
lipsa unui acord între președinții acestora, 
are loc în miercurea primei săptămâni 
prevăzute pentru reuniunea organismelor 
parlamentare care urmează comunicării 
către Parlament a poziției Consiliului. În 
lipsa unui acord cu privire la convocarea 
unei reuniuni ulterioare, aceasta este 
convocată de președintele Conferinței 
președinților de comisii. Recomandarea 
pentru a doua lectură se votează în cadrul 
unei reuniuni comune, pe baza unui 
proiect comun, întocmit de raportorii 
comisiilor interesate respective sau, în 
lipsa unui proiect comun, pe baza 
amendamentelor prezentate în cadrul
comisiilor interesate.
În cadrul procedurii legislative ordinare, 
în a treia lectură, președinții și raportorii 
comisiilor interesate sunt membri din 
oficiu ai delegației la comitetul de 
conciliere.
4. Ținând cont de criteriile stabilite la 
alineatul (1) și de eventualele acorduri 
între președinții comisiilor interesate, 
Președintele stabilește fără întârziere, 
după primirea acestora, comisia 
competentă sau comisiile care sunt 
competente în comun să examineze acte 
delegate sau proiecte de norme de 
aplicare.

Or. fr

Amendamentul 3
David Martin

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 51

Textul în vigoare Amendamentul

Procedura reuniunilor comune ale 
comisiilor

Comisii mixte

În cazul în care condițiile menționate la 1. În cazul în care este sesizată cu privire 
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articolul 49 alineatul (1) și la articolul 50 
sunt îndeplinite, Conferința președinților 
poate decide, în cazul în care consideră că 
această chestiune este de importanță 
majoră, aplicarea unei proceduri a
reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot 
comun. În acest caz, raportorii respectivi 
întocmesc un singur proiect de raport, care 
este examinat și votat de comisiile 
implicate în cadrul unor reuniuni comune 
prezidate în comun de președinții 
comisiilor în cauză. Comisiile implicate 
pot institui grupuri de lucru între comisii 
pentru a pregăti reuniunile și voturile 
comune.

la o chestiune în materie de competență, 
în temeiul articolului 188 alineatul (2), 
Conferința președinților poate decide că 
trebuie aplicată procedura reuniunilor 
comune ale comisiilor și cu vot comun, 
dacă

- în baza anexei VII, chestiunea se 
înscrie, în mod indisociabil, în sfera de 
competență a mai multor comisii și
- aceasta consideră că problema este de 
importanță majoră.
2. În acest caz, raportorii respectivi 
întocmesc un singur proiect de raport, care 
este examinat și votat de comisiile 
implicate în cadrul unor reuniuni comune 
prezidate în comun de președinții 
comisiilor în cauză.

Pentru adoptarea proiectului de raport, 
votul comun trebuie să fie sprijinit de 
majoritatea simplă a deputaților prezenți 
din fiecare comisie.
Drepturile legate de statutul comisiei 
competente nu pot fi exercitate de 
comisiile în cauză decât dacă acestea 
acționează împreună. Comisiile implicate 
pot institui grupuri de lucru pentru a 
pregăti reuniunile și voturile.

3. Atunci când chestiunea ține de 
procedura legislativă ordinară, în sensul 
articolului 294 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
procedura comisiilor mixte se aplică în 
toate stadiile acestei proceduri.
4. Atunci când Parlamentul este sesizat cu 
privire la un proiect de act delegat sau de 
dispoziție de executare întemeiat pe un act 



PE462.716v01-00 6/6 AM\862912RO.doc

RO

căruia i-a fost aplicată procedura cu 
comisii mixte Președintele, la 
recomandarea președintelui Conferinței 
președinților de comisie, stabilește fără 
întârziere și ținând seama de criteriile 
stabilite la alineatul (1), comisia 
competentă sau comisiile competente în 
comun să examineze proiectul.

Or. en


