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Amendamentul 5
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul A

Propunerea de decizie Amendamentul

A. Parlamentul și-a extins competențele 
considerabil de-a lungul anilor, 
asigurându-și instrumente solide care îi 
permit să influențeze procesul decizional al 
Uniunii Europene în cea mai mare parte a 
domeniilor de acțiune ale Uniunii;

A. Parlamentul și-a extins competențele 
de-a lungul anilor, asigurându-și 
instrumente solide care îi permit să 
influențeze procesul decizional al Uniunii 
Europene în numeroase domenii de 
acțiune ale Uniunii;

Or. de

Amendamentul 6
Zita Gurmai

Propunere de decizie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

Aa. instituțiile cărora le este adresată o 
declarație scrisă ar trebui să ia măsuri 
pentru a i se da curs în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 7
Andrew Duff

Propunere de decizie
Considerentul B

Propunerea de decizie Amendamentul

B. declarațiile scrise au constituit, în 
trecut, o cale eficace de abordare a unor 
probleme care prezentau o importanță 

B. declarațiile scrise constituie o cale 
eficace de abordare a unor probleme care 
prezintă o importanță deosebită pentru 
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deosebită pentru cetățenii Uniunii; cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 8
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul B

Propunerea de decizie Amendamentul

B. declarațiile scrise au constituit, în 
trecut, o cale eficace de abordare a unor 
probleme care prezentau o importanță 
deosebită pentru cetățenii Uniunii;

B. declarațiile scrise constituie o cale 
eficace de abordare a unor probleme care 
prezintă o importanță deosebită pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 9
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul B

Propunerea de decizie Amendamentul

B. declarațiile scrise au constituit, în 
trecut, o cale eficace de abordare a unor 
probleme care prezentau o importanță 
deosebită pentru cetățenii Uniunii;

B. declarațiile scrise constituie, acum ca și 
înainte, o cale eficace de abordare a unor 
probleme de importanță deosebită pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. de

Amendamentul 10
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul C

Propunerea de decizie Amendamentul

C. declarațiile scrise sunt utilizate în mod C. declarațiile scrise sunt utilizate în mod 
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regulat, dar nu în număr ridicat; aceste 
declarații obțin doar în proporție redusă 
sprijinul necesar din partea unei majorități 
a deputaților care compun Parlamentul;

regulat, dar nu în număr ridicat; pe când în 
trecut aceste declarații au obținut doar în 
proporție redusă sprijinul necesar din 
partea unei majorități a deputaților care 
compun Parlamentul, în actuala 
legislatură această proporție a crescut 
semnificativ;

Or. de

Amendamentul 11
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul C

Propunerea de decizie Amendamentul

C. declarațiile scrise sunt utilizate în mod 
regulat, dar nu în număr ridicat; aceste 
declarații obțin doar în proporție redusă
sprijinul necesar din partea unei majorități 
a deputaților care compun Parlamentul;

C. declarațiile scrise sunt prezentate în 
mod regulat, pe diferite teme; în mod 
firesc, aceste declarații obțin doar în parte 
sprijinul necesar din partea unei majorități 
a deputaților care compun Parlamentul;

Or. de

Amendamentul 12
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul D

Propunerea de decizie Amendamentul

D. cel mai adesea, declarațiile scrise devin 
caduce la expirarea termenului prevăzut 
în Regulamentul de procedură;

eliminat

Or. de

Amendamentul 13
Andreas Mölzer
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Propunere de decizie
Considerentul D

Propunerea de decizie Amendamentul

D. cel mai adesea, declarațiile scrise devin 
caduce la expirarea termenului prevăzut în 
Regulamentul de procedură;

D. în majoritatea lor, declarațiile scrise 
devin caduce la expirarea termenului 
prevăzut în Regulamentul de procedură;

Or. de

Amendamentul 14
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul E

Propunerea de decizie Amendamentul

E. majoritatea declarațiilor scrise 
adoptate sunt adresate Comisiei, 
recunoscută ca fiind singura instituție ce 
răspunde problemelor ridicate în 
declarații;

eliminat

Or. de

Amendamentul 15
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul E

Propunerea de decizie Amendamentul

E. majoritatea declarațiilor scrise adoptate 
sunt adresate Comisiei, recunoscută ca 
fiind singura instituție ce răspunde 
problemelor ridicate în declarații;

E. majoritatea declarațiilor scrise adoptate 
sunt adresate Comisiei;

Or. en
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Amendamentul 16
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

Ea. ar trebui depuse mai multe eforturi 
pentru a implica drept destinatari în acest 
proces și alte instituții și organisme ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 17
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul F

Propunerea de decizie Amendamentul

F. răspunsurile respective se limitează, în 
cele mai multe cazuri, la a reaminti 
activități în curs ale Comisiei și doar în 
cazuri excepționale se referă la o 
activitate specifică întreprinsă în urma
unei declarații scrise;

eliminat

Or. de

Amendamentul 18
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul F

Propunerea de decizie Amendamentul

F. răspunsurile respective se limitează, în 
cele mai multe cazuri, la a reaminti 
activități în curs ale Comisiei și doar în 
cazuri excepționale se referă la o activitate 

F. răspunsurile respective se limitează însă, 
în prezent, în cele mai multe cazuri, la a 
reaminti activități în curs ale Comisiei și 
doar în cazuri excepționale se referă la o 
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specifică întreprinsă în urma unei declarații 
scrise;

activitate specifică întreprinsă în urma unei 
declarații scrise;

Or. de

Amendamentul 19
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul G

Propunerea de decizie Amendamentul

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

G. declarațiile scrise constituie un 
instrument eficace care permite 
cetățenilor europeni să își comunice 
preocupările direct Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul G

Propunerea de decizie Amendamentul

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

G. în pofida extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise nu a scăzut;

Or. de

Amendamentul 21
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul G
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Propunerea de decizie Amendamentul

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

G. ca urmare a extinderii competențelor 
legislative ale Parlamentului și a 
introducerii inițiativei cetățenești 
europene, importanța declarațiilor scrise s-
a schimbat;

Or. en

Amendamentul 22
Andrew Duff

Propunere de decizie
Considerentul G

Propunerea de decizie Amendamentul

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

G. ca urmare a extinderii competențelor 
legislative ale Parlamentului și a 
introducerii inițiativei cetățenești 
europene, importanța declarațiilor scrise s-
a schimbat;

Or. en

Amendamentul 23
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul G

Propunerea de decizie Amendamentul

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

G. ca urmare a extinderii competențelor 
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a tins să scadă, importanța lor ca 
instrument de abordare, independent de 
grupuri și țări, a unor teme care nu sunt 
vizate direct de lucrările Parlamentului și 
ale comisiilor sale rămânând însă 
neafectată.
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Or. de

Amendamentul 24
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Considerentul H

Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte 
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 
pot oferi o impresie falsă asupra 
eficacității lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul H

Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte 
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 
pot oferi o impresie falsă asupra 
eficacității lor;

H. declarațiile scrise pot avea un impact 
pozitiv, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea;

Or. en

Amendamentul 26
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul H
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Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte 
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 
pot oferi o impresie falsă asupra 
eficacității lor;

H. declarațiile scrise au un impact mai ales 
în abordarea temelor care, din diverse 
motive, nu sunt înscrise pe ordinea de zi
și, astfel, reprezintă un instrument 
parlamentar suplimentar eficace;

Or. de

Amendamentul 27
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul H

Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte 
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 
pot oferi o impresie falsă asupra 
eficacității lor;

H. declarațiile scrise au avut, până acum,
un impact foarte limitat, atât asupra 
stabilirii ordinii de zi a instituțiilor, cât și în 
ceea ce privește influențarea deciziilor 
luate de acestea, acesta putând însă să 
crească prin intermediul unor norme cu 
efecte obligatorii de integrare a 
declarațiilor scrise care s-au bucurat de 
succes în lucrările comisiilor competente;

Or. de

Amendamentul 28
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul H

Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 

H. declarațiile scrise din actuala 
legislatură au un impact limitat, atât asupra 
stabilirii ordinii de zi a instituțiilor, cât și în 
ceea ce privește influențarea deciziilor 
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pot oferi o impresie falsă asupra
eficacității lor;

luate de acestea și, prin urmare, trebuie să 
facă obiectul unei examinări atente 
pentru a permite o creștere rapidă a
eficacității lor;

Or. en

Amendamentul 29
Andrew Duff

Propunere de decizie
Considerentul H

Propunerea de decizie Amendamentul

H. declarațiile scrise au un impact foarte
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea și 
pot oferi o impresie falsă asupra 
eficacității lor;

H. declarațiile scrise pot avea un impact 
limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește 
influențarea deciziilor luate de acestea, dar 
își mențin valoarea de instrument popular 
de campanie;

Or. en

Amendamentul 30
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Andreas Mölzer

Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

I. declarațiile scrise nu ar trebui, pentru 
aceasta, limitate, iar, în următoarea 
legislatură, Parlamentul ar trebui să 
analizeze modul în care le-ar putea face 
mai atractive;

Or. de

Amendamentul 33
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

I. dispozițiile Regulamentului de 
procedură referitoare la declarațiile scrise 
ar trebui examinate periodic pentru a le 
îmbunătăți eficacitatea și efectul, dacă 
este cazul;
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Or. en

Amendamentul 34
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

I. utilizarea declarațiilor scrise ar trebui să 
se extindă treptat în continuare și ar trebui 
să se acorde atenție includerii 
declarațiilor scrise care s-au bucurat de 
succes în lucrările comisiilor specializate 
competente;

Or. de

Amendamentul 35
Constance Le Grip

Propunere de decizie
Considerentul I

Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

I. în următoarea legislatură, Parlamentul ar 
trebui să analizeze impactul noilor 
dispoziții din Regulamentul de procedură 
referitoare la declarațiile scrise și să 
examineze oportunitatea restrângerii în 
continuare a domeniului de aplicare al 
declarațiilor scrise sau chiar a eliminării 
complete a acestora,

Or. fr

Amendamentul 36
Andrew Duff

Propunere de decizie
Considerentul I
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Propunerea de decizie Amendamentul

I. declarațiile scrise ar trebui limitate 
treptat, iar, în următoarea legislatură, 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
eventualitatea eliminării complete a 
acestora,

I. calitatea și relevanța unor declarații
scrise și mai ales concordanța lor cu 
competențele Uniunii prevăzute în titlul I 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pot decepționa;

Or. en

Amendamentul 37
Stanimir Ilchev

Propunere de decizie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

Ia. declarațiile scrise au o influență 
pozitivă asupra activității deputaților care 
vizează direct circumscripțiile lor 
electorale;

Or. en

Amendamentul 38
Rafał Trzaskowski

Propunere de decizie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

Ia. articolul 42 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură, care acordă 
fiecărui deputat posibilitatea reală de a 
influența legislația Uniunii, ar trebui 
utilizat în mai mare măsură;

Or. en
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Amendamentul 39
Zita Gurmai

Propunere de decizie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

1a. consideră că instituțiile destinatare ale 
unei declarații scrise ar trebui să 
informeze Parlamentul despre modul în 
care se intenționează să li se dea curs în 
termen de trei luni de la primirea 
declarației; în plus, intenționează să 
ajungă la un acord cu Comisia în privința 
acestui principiu cu ocazia următoarelor 
negocieri referitoare la revizuirea 
Acordului-cadru privind relațiile dintre 
Parlamentul European și Comisie;

Or. en

Justificare

Este justificat din punct de vedere politic să se dea curs unei declarații scrise.

Amendamentul 40
Andrew Duff

Propunere de decizie
Punctul 3

Propunerea de decizie Amendamentul

3. solicită Biroului să examineze normele 
în vigoare referitoare la securitate, astfel 
încât să evite o publicitate pe scară largă a
declarațiilor scrise și să nu se incomodeze 
accesul deputaților în hemiciclul 
Parlamentului;

3. solicită Biroului să examineze normele 
în vigoare referitoare la securitate, astfel 
încât să evite o publicitate excesivă a 
declarațiilor scrise, inclusiv purtarea unor 
tricouri nepotrivite și să nu se incomodeze 
accesul deputaților în hemiciclul 
Parlamentului;

Or. en
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Amendamentul 41
Helmut Scholz

Propunere de decizie
Punctul 3

Propunerea de decizie Amendamentul

3. solicită Biroului să examineze normele 
în vigoare referitoare la securitate, astfel 
încât să evite o publicitate pe scară largă a 
declarațiilor scrise și să nu se incomodeze 
accesul deputaților în hemiciclul 
Parlamentului;

3. solicită Biroului să examineze normele 
în vigoare referitoare la securitate, astfel 
încât să evite o publicitate pe scară largă a 
declarațiilor scrise prin mijloace 
electronice și alte mijloace și să nu se 
incomodeze accesul deputaților în 
hemiciclul Parlamentului;

Or. de

Amendamentul 42
Rafał Trzaskowski

Propunere de decizie
Punctul 3

Propunerea de decizie Amendamentul

3. solicită Biroului să examineze normele 
în vigoare referitoare la securitate, astfel 
încât să evite o publicitate pe scară largă a 
declarațiilor scrise și să nu se incomodeze
accesul deputaților în hemiciclul 
Parlamentului;

3. salută decizia Biroului de a limita 
publicitatea pe scară largă a declarațiilor 
scrise, permițând astfel accesul netulburat 
al deputaților în hemiciclul Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 43
Alexandra Thein

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o (1) Cel puțin 40 de deputați din cel puțin 
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declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu 
în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

trei grupuri politice pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie exclusiv
în competențele Uniunii Europene și care 
nu abordează chestiuni ce fac obiectul
unor proceduri legislative sau fără 
caracter legislativ în curs. Autorizația 
specifică și motivată se acordă de 
Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se traduc în toate limbile oficiale și 
se distribuie în format electronic tuturor 
deputaților. Ele sunt înscrise într-un 
registru electronic public împreună cu 
numele semnatarilor.

Or. en

Amendamentul 44
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel puțin 40 de deputați din cel puțin 
trei grupuri politice pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

Or. en
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Amendamentul 45
Fiona Hall

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel puțin 10 deputați din cel puțin trei 
grupuri politice și cinci state membre pot 
prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 
de cuvinte privind un subiect care se 
înscrie în competențele Uniunii Europene 
și care nu abordează chestiuni ce fac 
obiectul unei proceduri legislative în curs. 
Autorizația se acordă de Președinte de la 
caz la caz. Declarațiile scrise se tipăresc în 
limbile oficiale și se distribuie. Ele sunt 
înscrise într-un registru împreună cu 
numele semnatarilor. Acest registru este 
public și se păstrează în fața intrării în 
hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

Or. en

Amendamentul 46
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 

(1) Cel puțin zece deputați din cel puțin 
trei grupuri politice pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația 
specifică și motivată se acordă de 
Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
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într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

scrise se tipăresc în limbile oficiale și se 
distribuie în format electronic. Ele sunt 
înscrise într-un registru împreună cu 
numele semnatarilor. Acest registru este 
public și se păstrează în fața intrării în 
hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

Or. en

Amendement 47
Zita Gurmai

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu 
în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie exclusiv
în competențele Uniunii Europene și care 
nu abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative sau fără caracter 
legislativ în curs. Autorizația se acordă de 
Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se publică în limbile oficiale pe site-
ul Parlamentului și se distribuie în format 
electronic tuturor deputaților.
Președintele ține un registru al 
declarațiilor semnate de deputați.
Declarațiile în limbile oficiale, împreună 
cu numele semnatarilor, sunt înscrise și 
într-un registru electronic accesibil 
publicului pe site-ul Parlamentului.

Or. en

Justificare

Pentru a avea o dovadă, ar trebui ținut un registru cu exemplarele originale ale declarațiilor 
scrise semnate, registrul electronic asigurând o transparență suficientă.  Mai mult, ar trebui 
menținută interpretarea alineatului (1) care a fost aprobată anterior.
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Amendamentul 48
Helmut Scholz

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

1. Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz.
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și
se păstrează în fața intrării în hemiciclu 
în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

1. Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind exclusiv un subiect care se înscrie 
în competențele Uniunii Europene și care 
nu abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz.
Declarațiile scrise se postează în limbile 
oficiale pe site-ul Parlamentului 
European și se distribuie pe cale 
electronică tuturor deputaților. Ele sunt 
înscrise într-un registru electronic
împreună cu numele semnatarilor. Acest 
registru este public și accesibil prin 
intermediul site-ului Parlamentului 
European.

Or. de

Amendamentul 49
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise
într-un registru împreună cu numele 

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se traduc în toate
limbile oficiale. Toate versiunile 
lingvistice se păstrează într-un registru 
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semnatarilor. Acest registru este public și
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

specific, atât în format electronic, cât și pe 
hârtie. Versiunea electronică a fiecărei 
declarații scrise se distribuie pe cale 
electronică tuturor deputaților. Versiunea 
pe hârtie se păstrează într-un loc special 
din Parlament, ușor accesibil, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

Or. en

Amendamentul 50
Roberto Gualtieri

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația 
se acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene, dar 
pentru care nu sunt prevăzute dispoziții 
specifice în prezentul Regulament de 
procedură. Autorizația se acordă de 
Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se tipăresc în limbile oficiale și se 
distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru 
împreună cu numele semnatarilor. Acest 
registru este public și se păstrează în fața 
intrării în hemiciclu în perioadele de 
sesiune, iar între perioadele de sesiune într-
un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de 
Colegiul chestorilor.

Or. en

Amendamentul 51
Roberto Gualtieri

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative. Autorizația se acordă 
de Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se tipăresc în limbile oficiale și se 
distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru 
împreună cu numele semnatarilor. Acest 
registru este public și se păstrează în fața 
intrării în hemiciclu în perioadele de 
sesiune, iar între perioadele de sesiune într-
un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de 
Colegiul chestorilor.

Or. en

Amendamentul 52
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectul unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația 
specifică și motivată se acordă de 
Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se tipăresc în limbile oficiale și se 
distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru 
împreună cu numele semnatarilor. Acest 
registru este public și se păstrează în fața 
intrării în hemiciclu în perioadele de 
sesiune, iar între perioadele de sesiune într-
un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de 
Colegiul chestorilor.
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Or. en

Amendamentul 53
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei 
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în fața intrării în hemiciclu în 
perioadele de sesiune, iar între perioadele 
de sesiune într-un loc adecvat, care 
urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 54
Alexandra Thein

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru.

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru. Deputații semnează 
olograf în registru, pe o listă imprimată pe 
hârtie disponibilă în fața intrării în 
hemiciclu în perioadele de sesiune, iar 
între perioadele de sesiune într-un loc 
adecvat, care urmează a fi stabilit de 
Colegiul chestorilor. Orice semnătură este 
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considerată definitivă și nu poate fi 
retrasă. Semnăturile de pe lista imprimată 
pe hârtie sunt transferate în registrul 
electronic la sfârșitul fiecărei zile. Listele 
imprimate pe hârtie trebuie să fie păstrate 
în arhivă timp de un an.

Or. en

Justificare

Pentru a evita utilizarea necorespunzătoare și greșelile, introducerea exclusivă a semnăturii 
electronice în registrul electronic nu este suficientă.

Amendamentul 55
Helmut Scholz

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru.

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru. Semnătura poate fi 
retrasă în orice moment înainte de 
sfârșitul unei perioade de trei luni de la 
înscrierea declarației în registru; 
depunerea și retragerea semnăturii sunt 
posibile și pe cale electronică;

Or. de

Amendamentul 56
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru.

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru, fie electronic, fie pe 
loc. Registrul se menține actualizat identic 
în ambele formate.
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Or. en

Amendamentul 57
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) Orice semnătură poate fi retrasă fie 
electronic, fie pe loc, în orice moment, 
înainte de sfârșitul unei perioade de trei 
luni de la înscrierea declarației în 
registru. Retragerea este permisă o 
singură dată și cu titlu excepțional. În 
astfel de cazuri, deputaților în cauză nu li 
se permite să semneze din nou.

Or. en

Amendamentul 58
Alexandra Thein

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

(3) În cazul în care, la expirarea unei 
perioade de trei luni de la înscrierea sa în 
registru, o declarație este semnată de 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, Președintele informează 
Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie 
numele semnatarilor în procesul-verbal și 
asigură publicarea declarației ca text 
adoptat, împreună cu o declarație potrivit 
căreia opiniile exprimate în declarație nu 
constituie opinia oficială a Parlamentului 
European, ci opiniile semnatarilor, iar 
declarația este un instrument fără 
caracter obligatoriu.
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Or. en

Amendamentul 59
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, asigură publicarea declarației în 
procesul-verbal împreună cu numele 
susținătorilor ei și o declarație de 
declinare a responsabilității în care se 
precizează că declarația scrisă exprimă 
opinia semnatarilor și nu obligă în niciun 
fel Parlamentul.

Or. en

Amendamentul 60
Helmut Scholz

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

(3) În cazul în care, la sfârșitul perioadei 
de trei luni de la data înscrierii în 
registru, o declarație este semnată de 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, Președintele informează 
Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie 
numele semnatarilor în procesul-verbal și 
asigură publicarea declarației ca text 
adoptat, transmițându-le împreună cu 
numele semnatarilor atât destinatarilor, 
cât și comisiei competente a 
Parlamentului, pentru continuarea 
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procesului.

Or. de

Amendamentul 61
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

(3) În cazul în care, în termen de trei luni 
de la înscrierea sa în registru, o declarație 
este semnată de majoritatea membrilor care
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

Or. en

Amendamentul 62
Helmut Scholz

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) Procedura se încheie prin 
transmiterea către destinatari a 
declarației, la sfârșitul perioadei de 
sesiune, indicând numele semnatarilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 63
Stanimir Ilchev
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Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) Procedura se încheie prin 
transmiterea către destinatari a 
declarației, la sfârșitul perioadei de 
sesiune, indicând numele semnatarilor.

(4) La sfârșitul perioadei de sesiune, 
declarația împreună cu numele 
semnatarilor este transmisă destinatarilor.

Or. en

Amendamentul 64
Stanimir Ilchev

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Pe baza unei declarații scrise care s-a 
bucurat de succes, Parlamentul 
organizează o dezbatere pe tema 
respectivă într-un moment considerat 
oportun în funcție de ordinea sa de zi.

Or. en

Amendamentul 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4b (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(4b) Toate versiunile lingvistice ale unei 
declarații scrise care s-a bucurat de 
succes se publică și se păstrează într-o 
rubrică specială pe site-ul Parlamentului.

Or. en
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Amendement 66
Zita Gurmai

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Atunci când instituțiile destinatare 
ale textului adoptat nu informează 
Parlamentul despre modul în care se 
intenționează să i se dea curs în termen de 
trei luni de la primirea textului, la cererea 
unuia dintre autorii declarației, 
chestiunea se înscrie pe ordinea de zi a 
unei reuniuni ulterioare a comisiei 
competente.

Or. en

Justificare

Atunci când alte instituții nu tratează declarația în mod corespunzător, ar trebui să i se dea 
curs în cadrul Parlamentului.

Amendamentul 67
Evelyn Regner

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) O declarație scrisă înscrisă în registru 
de peste trei luni și care nu a fost semnată 
de cel puțin jumătate dintre membrii care 
compun Parlamentul devine caducă.

(5) O declarație scrisă înscrisă în registru 
de peste două luni și care nu a fost semnată 
de cel puțin două treimi dintre membrii 
care compun Parlamentul devine caducă.

Or. de

Amendamentul 68
Roberto Gualtieri

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 42 – alineatele 2 și 3
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Textul în vigoare Amendamentul

(2) Fiecare membru poate prezenta o 
propunere de act al Uniunii în baza 
dreptului de inițiativă al Parlamentului în 
temeiul articolului 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

(2) Cel mult cinci membri pot prezenta o 
propunere de act al Uniunii în baza 
dreptului de inițiativă al Parlamentului în 
temeiul articolului 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
Propunerea indică temeiul său juridic și 
poate fi însoțită de o expunere de motive 
de cel mult 150 de cuvinte.

(3) Propunerea trebuie prezentată 
Președintelui, care o trimite spre examinare 
comisiei competente. Înaintea unei astfel 
de trimiteri, propunerea este tradusă în 
acele limbi oficiale pe care președintele 
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 și după 
audierea autorului propunerii.

(3) Propunerea trebuie prezentată 
Președintelui, care hotărăște dacă sunt 
îndeplinite cerințele legale. El poate 
trimite propunerea comisiei competente să 
verifice temeiul juridic, spre avizare. Dacă 
Președintele declară propunerea 
admisibilă, o anunță în plen. Orice 
deputat poate apoi semna propunerea în 
conformitate cu dispozițiile articolului 
123 alineatele (1) și (5), care se aplică 
mutatis mutandis.

În cazul în care comisia parlamentară 
decide să prezinte Parlamentului 
propunerea în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 48, autorul propunerii 
este specificat în titlul raportului.

În cazul în care o propunere este semnată 
de majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, Conferința președinților o 
trimite comisiei competente pentru ca 
aceasta să elaboreze un raport în 
conformitate cu alineatul (1).
După audierea autorului propunerii, 
comisia elaborează un raport în 
conformitate cu articolul 48.
În cazul în care o propunere nu este 
prezentată pentru a fi semnată de alți 
deputați sau nu este semnată de
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, Președintele o trimite spre 
examinare comisiei competente. Înaintea 
unei astfel de trimiteri, propunerea este 
tradusă în acele limbi oficiale pe care 
președintele 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 și după audierea 
autorului propunerii.
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Autorii propunerii sunt specificați în titlul 
raportului.

Or. en


