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Amendamentul A
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 
53

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 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 minimum 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  
Conținutul declarației nu poate depăși 
forma unei declarații. În special, nu poate 
solicita nicio acțiune legislativă, nu poate 
conține nici o decizie privind chestiuni 
pentru care există proceduri și competențe 
stabilite în prezentul Regulament de 
procedură și nu poate trata chestiuni care 
fac obiectul unor proceduri în curs în 
Parlament.

(1a) Autorizația de a continua face 
obiectul unei decizii motivate a 
Președintelui, în conformitate cu alineatul 
(1) pentru fiecare caz în parte. Declarațiile 
scrise se publică în limbile oficiale pe site-
ul Parlamentului 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 pe site-ului 
Parlamentului. De asemenea, 
Președintele păstrează exemplarele 
originale ale declarațiilor scrise, cu 
semnăturile aferente.

Or. en
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Amendamentul B
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2, 55, 57

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 registrul electronic. Aceasta 
poate fi retrasă în orice moment, în 
termen de trei luni de la înscrierea 
declarației în registru. În caz de retragere, 
nu se mai permite deputatului sau 
deputatei în cauză să semneze din nou 
declarația.

Or. en

Amendamentul C
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 68

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 42 – alineatele 2 și 3

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) Orice deputat 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. O astfel de 
propunere poate fi depusă în comun de 
maximum 10 deputați. Propunerea indică 
temeiul său juridic și poate fi însoțită de o 
expunere de motive de maximum 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 

(3) Propunerea este prezentată 
Președintelui, care verifică dacă sunt 
îndeplinite cerințele juridice. Președintele 
poate transmite propunerea, pentru un 
aviz privind corectitudinea temeiului 
juridic, comisiei competente pentru un 
aviz de acest tip. În cazul în care declară 
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examinări sumare. Comisia decide cu 
privire la procedura de urmat în termen de 
trei luni de la trimitere și după audierea 
autorului propunerii.

propunerea admisibilă, Președintele o 
comunică în plen și o transmite 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 poate recomanda Președintelui 
ca propunerea să fie deschisă pentru a fi 
semnată de către deputați, cu condiția 
respectării procedurilor și termenelor 
stabilite la articolul 123 alineatele (1a), 
(2) și (5).

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 propunerea este semnată 
de majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, raportul privind propunerea 
se consideră autorizat de către Conferința 
președinților. Comisia elaborează un 
raport în conformitate cu articolul 48, 
după audierea autorilor propunerii.
În cazul în care propunerea nu este 
deschisă pentru semnături adiționale sau 
nu este semnată de către majoritatea 
deputaților din Parlament, comisia 
competentă ia o decizie cu privire la 
procedura de urmat în termen de trei luni 
de la trimitere, după audierea autorilor 
propunerii.

Autorii propunerii sunt specificați în titlul 
raportului.

Or. en

Amendamentul D
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 19 și 21

 Propunere de decizie
Considerentul G



PE492.630v01-00 6/7 AM\906450RO.doc

RO

Textul în vigoare Amendamentul

(G) Ca urmare a extinderii competențelor
Parlamentului, importanța declarațiilor 
scrise a scăzut considerabil;

(G) Ca urmare a extinderii prerogativelor 
Parlamentului și a introducerii Inițiativei 
cetățenilor europeni, importanța 
declarațiilor scrise nu mai este aceeași, 
deși ele rămân un instrument util, care 
permite deputaților să atragă atenția 
asupra unor chestiuni de interes public.

Or. en

Amendamentul E
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 29 și 38

 Propunere de decizie
Considerentul H

Textul în vigoare 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 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. Cu toate acestea, atunci când sunt 
folosite în mod corespunzător, își 
păstrează valoarea de instrument de 
campanie popular. Pentru propunerile 
care solicită o acțiune legislativă, ar 
trebui utilizat articolul 42 alineatul (2), 
acordând deputaților o șansă reală de a 
influența legislația Uniunii și de a include 
propuneri în lucrările comisiilor 
parlamentare.

Or. en

Amendamentul F
Rafał Trzaskowski
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 35 și 36
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 Propunere de decizie
Considerentul I

Textul în vigoare 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 anumitor 
declarații scrise, și în special concordanța 
lor cu competențelor Uniunii stabilite la 
titlul I partea I a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, pot fi 
extrem de semnificative. De aceea, în 
următoarea legislatură, Parlamentul poate 
evalua impactul noilor dispoziții din 
Regulamentul său de procedură 
referitoare la declarațiile scrise, precum și 
eficacitatea acestora.

Or. en


