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I. INTRODUCERE

În timpul legislaturii anterioare, Conferința președinților a creat un grup de lucru privind 
reforma parlamentară însărcinat cu revizuirea funcționării Parlamentului și sugerarea unor 
îmbunătățiri potențiale. În cadrul capitolului consacrat cooperării între comisii, grupul de 
lucru a propus nu numai consolidarea poziției comisiei asociate în procedura comisiilor 
asociate, fapt care a fost realizat printr-o modificare a articolului 50 din regulament, ci și 
dezvoltarea unei noi forme de cooperare între comisii, care a fost definită la noul articol 51.

Așa cum indică al treilea raport intermediar al grupului de lucru, raționamentul care stă la 
baza propunerii este că, în cazuri speciale, „atunci când un dosar legislativ foarte important 
nu ține în mod clar de competența unei comisii, dar, în schimb, poate fi împărțit între mai 
multe comisii [...], conflictul de competențe trebuie soluționat ținând cont de principiile 
egalității și cooperării. Comisiile vizate se reunesc în comun în vederea unui schimb prealabil 
de argumente între toți membrii comisiilor vizate și pentru a identificare cu mai multă 
claritate opiniile majoritare și minoritare la nivelul comisiilor. Membrii comisiilor vizate 
votează apoi împreună asupra amendamentelor la propunerile legislative. În consecință, este 
prezentat în plen un singur raport, mai echilibrat, în cadrul cooperării între raportorii 
comisiilor vizate.  Toate lucrările pregătitoare pentru reuniunea comună și votul comun ale 
comisiilor vizate sunt conduse de raportori în cadrul comisiilor lor respective, metoda cea 
mai bună fiind, probabil, să însărcineze un grup de lucru între comisii cu pregătirea votării.”

În cadrul reuniunii din 19 martie 2009, Conferința președinților «a aprobat prin vot, pe lângă 
„procedura comisiilor asociate” [prevăzută la articolul 47 (noul articol 50)], elaborarea 
unei alte opțiuni în regulament în temeiul căreia Conferința președinților va putea lansa, în 
cazuri speciale, o procedură a reuniunilor comune ale comisiilor și a votării comune, atunci 
când chestiunea ține în mod aproape egal de competența a cel puțin două comisii [...]».

La 6 mai 2009, Parlamentul a procedat la revizuirea regulamentului său și a creat, la 
articolul 51, o nouă „procedură a reuniunilor comune ale comisiilor”1:

„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.”

La începutul anului 2010, Conferința președinților de comisie a examinat un proiect de 
„orientări privind cooperarea între comisii în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul 
de procedură”2. Dl Leinen, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (ENVI), și dna Bowles, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(ECON), au făcut comentarii și propuneri de modificare a textului3.

                                               
1 Raportul A6-273/2009 al Comisiei pentru afaceri constituționale, raportor: Richard Corbett
2 Anexa I
3 Anexa II
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Președintele Conferinței președinților de comisie, dl Lehne, a sesizat, în urma scrisorii din 
11.3.20101, Comisia pentru afaceri constituționale, în conformitate cu articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul de procedură (îndoieli cu privire la aplicarea sau interpretarea 
regulamentului), adresându-i trei întrebări privind aplicarea articolului 51, care pot fi 
rezumate astfel:

1) Procedura de la articolul 51 se aplică în cazul procedurii legislative ordinare de-a lungul 
întregii proceduri legislative sau numai în primă lectură?

2) Drepturile legate de statutul de „comisie competentă în fond”, precum dreptul de a 
depune amendamente sau o propunere de respingere în ședință plenară, pot fi utilizate 
numai de comisiile interesate acționând împreună?

3) Comisiile trebuie să decidă împreună cu privire la modul în care Parlamentul recurge la 
drepturile sale legate de proiecte de acte delegate sau de măsuri de executare bazate ele 
însele pe un act legislativ care, la rândul său, a fost adoptat în conformitate cu procedura 
de la articolul 51 (acte de „comitologie”)?

Dl Lehne a sugerat, de altfel, ca la Regulamentul de procedură să se anexeze, în temeiul 
articolului 215 litera (d), orientări pentru facilitarea punerii în aplicare a acestei proceduri 
inovatoare.

Dl Leinen, președintele ENVI, printr-o scrisoare din 25.3.20102, a sesizat și el Comisia pentru 
afaceri constituționale cu privire la această problemă, sugerând că situația ar trebui clarificată 
printr-o revizuire a Regulamentului de procedură. În mod special, el subliniază imposibilitatea 
în practică de a uni două sau mai multe comisii în a doua lectură în cadrul codeciziei sau al 
„comitologiei”. Există o serie întreagă de articole din Regulamentul de procedură [articolul 43 
alineatul (1), articolul 63 alineatul (1), articolul 87 și articolul 88 alineatele (2) și (3) și, în 
special, articolul 188] care nu menționează decât o singură comisie, ceea ce demonstrează că 
nu este loc pentru o a doua comisie într-un asemenea caz.

În prezent, sunt în studiu două dosare legislative în conformitate cu procedura de la articolul 
51, în care sunt implicate Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen: „cooperare judiciară penală: ordinul european de 
protecție” și „prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor”.

Cele două dosare sunt în prezent în primă lectură, iar adoptarea proiectului de raport în 
vederea unui acord în prima lectură cu Consiliul este prevăzută pentru luna noiembrie. Până 
acum, nu au existat probleme de ordin practic, la începutul sau la sfârșitul reuniunilor 
obișnuite având loc reuniuni extraordinare comune ale celor două comisii. 

La 8 iulie, Conferința președinților a autorizat și alte cazuri de  aplicare a articolului 51, la 
cererea comisiilor implicate, Comisia pentru bugete și Comisia pentru control bugetar, și 
anume propunerea de regulament de modificare a Regulamentului financiar 
(COM(2010)0071) și propunerea de regulament de modificare a Regulamentului financiar în 

                                               
1 Anexa III
2 Anexa IV
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ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă (COM(2010)0085). A doua 
procedură s-a finalizat cu un acord în prima lectură, adoptat în plen în cadrul ședinței plenare 
din octombrie.

II. OPȚIUNI

Comisia pentru afaceri constituționale dispune, în temeiul articolelor 211 și 212 din 
Regulamentul de procedură, de opțiunea, pe de o parte, de a elabora o interpretare și, pe de 
altă parte, de a propune o modificare a regulamentului. 
Introducerea de orientări în vederea facilitării punerii în aplicare a noii proceduri, așa cum a 
sugerat dl Lehne, se lovește de faptul că textul formulat de Conferința președinților de comisie 
conține, pe lângă dispoziții procedurale, în special dispoziții de ordin administrativ și tehnic, 
care nu pot fi integrate în Regulament. Acest lucru nu exclude faptul ca, pe lângă modificarea 
articolului 51, să se adopte o anexă la Regulamentul de procedură care să reglementeze 
detaliile aplicării acestei norme (a se vedea punctul IV subpunctul 3). 

III. INTERPRETARE

1) În ceea ce privește primele două întrebări adresate (domeniul de aplicare a calității de 
„comisii comune” în cadrul procedurii legislative), o abordare gramaticală/sistematică ar 
putea duce, plecând de la formularea normei, la concluzia că procedura se limitează la 
elaborarea și adoptarea proiectului de raport în comisie: „În acest caz, raportorii 
respectivi întocmesc un singur proiect de raport, care este examinat și votat de comisiile 
implicate în cadrul unor reuniuni comune (...)” (articolul 51 a doua propoziție ). Această 
interpretare pare a fi confirmată de o abordare „sistematică”, și anume situația în care 
articolul 51, la fel ca articolele 49 și 50, constituie o excepție de la regula de bază a 
articolului 43 - trimiterea la comisia competentă în fond în vederea examinării, excepție 
care trebuie interpretată într-un mod restrictiv. Această interpretare poate, așadar, duce la 
concluzia că, plecând de la adoptarea raportului în comisie, procedura revine la stadiul 
dinaintea autorizării aplicării articolului 51 de către Conferința președinților. Aceasta 
înseamnă că, în caz de conflict, Conferința președinților, la recomandarea Conferinței 
președinților de comisie, desemnează, în vederea continuării procedurii, o comisie 
competentă în fond și o comisie sesizată pentru aviz.

Acestei analize juridice i se adaugă o circumstanță practică: s-a spus că, din cauza 
constrângerilor în materie de termene în a doua lectură a unei proceduri legislative, este 
imposibilă din punct de vedere tehnic implicarea a mai mult de o comisie în cadrul 
lucrărilor. În acest caz, trebuie ținut cont de faptul că procedura prevăzută la articolul 51 
nu a fost aplicată până în prezent în cadrul unei proceduri legislative care să fi ajuns în a 
doua lectură. De altfel, acest lucru este foarte puțin probabil, deoarece un număr mare de 
proceduri se termină acum cu un acord în primă lectură.

2) Din punct de vedere „istoric”/teleologic, al treilea raport interimar al grupului de lucru 
privind reforma Parlamentului, care s-a aflat la baza creării procedurii, indică faptul că 
relațiile dintre comisiile interesate ar trebui să se bazeze pe „egalitate și cooperare”. Pe de 
altă parte, raportul nu stabilește în mod explicit până în ce etapă a procedurii ar trebui să 
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predomine egalitatea și cooperarea.

Scopul noii procedurii constă, în opinia grupului de lucru, în crearea posibilității pentru 
comisiile interesate de a se reuni în comun, astfel încât să se poată facă schimb de 
argumente într-o etapă timpurie, iar părerile majoritare și minoritare ale comisiilor să 
devină mai clare. Scopul noii proceduri este, așadar, de a „pregăti terenul” în cazuri de 
importanță majoră pentru ședința plenară și de a o simplifica în mod corespunzător. 
Putem afirma că această logică este valabilă în cadrul procedurii legislative ordinare 
pentru toate etapele, până la adoptarea actului final. „Comisiile reunite” de la articolul 51 
devin, în cadrul acestei proceduri excepționale, „comisia competentă în fond”, astfel 
încât, de exemplu, o poziție comună a Consiliului este transmisă din oficiu celor două 
(sau mai multe) comisii [articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]. 

În funcție de metoda de interpretare aleasă, se ajunge așadar, în ceea ce privește primele 
două întrebări adresate, la rezultate opuse.

3) A treia întrebare (calitatea „comisiilor reunite” în proceduri de „comitologie”) prezintă 
câteva aspecte specifice. Mai întâi, putem spune că examinarea unui proiect de act 
delegat sau de măsuri de executare constituie o „procedură nouă” (articolele respective se 
regăsesc la capitolul 11, „Alte proceduri”, și nu la capitolele consacrate procedurii 
legislative). Apoi putem lua în considerare faptul că actele derivate nu prezintă în mod 
normal aceeași „importanță majoră” ca actul de bază. În sfârșit, în ceea ce privește „actele 
delegate”, acestea nu trebuie să vizeze „elemente esențiale” ale actului de bază. Astfel, 
alocarea dosarului de către Conferința președinților în sarcina a două sau mai multe 
comisii poate fi considerată limitată la procedura legislativă. De altfel, pentru a respecta, 
în etapa „comitologiei”, interesele legitime ale comisiei reunite, există posibilitatea 
aplicării prin analogie a articolului 88 alineatul (1) a doua propoziție și de a introduce o 
prevedere conform căreia comisia competentă în fond invită comisia reunită să-și expună 
opiniile oral sau în scris.

Urmând această abordare, Conferința președinților va fi invitată, la recomandarea 
Conferinței președinților de comisie, să desemneze, în caz de conflict, o comisie 
competentă în fond și, dacă este cazul, una sau mai multe comisii sesizate pentru aviz în 
vederea examinării proiectului de act delegat sau de măsuri de executare în cauză.

Pe de altă parte, putem afirma că situația unei competențe „aproape egale” într-o materie 
care a existat pentru procedura legislativă, condiție pentru aplicarea articolului 51, nu 
încetează odată cu adoptarea actului de bază, iar necesitatea armonizării pozițiilor mai 
multor comisii înainte de etapa sesiunii plenare poate fi prezentă în același fel în etapa 
„comitologiei”. 

Argumentul imposibilității tehnice de a asocia două sau mai multe comisii în etapa 
comitologiei poate fi avansat aici în același fel, dar și aici lipsește experiența practică.

IV. MODIFICARE

1) Teoretic, comisia competentă pentru Regulamentul de procedură ar putea să propună, sub 
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formă de modificare a acestuia, eliminarea pur și simplu a articolului 51, având în vedere 
problemele complicate ale punerii sale în aplicare. Această opțiune ar trebui, cu toate 
acestea, să se lovească de o puternică opoziție, având în vedere faptul că dispoziția în 
cauză nu a fost introdusă decât de foarte puțin timp și nu a avut ocazia să fie testată cu 
adevărat în practică.

2) Alternativ, ar putea fi propusă o modificare a formulării articolului în cauză pentru a 
clarifica domeniul de aplicare și durata „comunității de acțiune” între comisiile vizate 
astfel cum se menționează în raport cu o eventuală interpretare la punctul III 
subpunctul 2. 

De asemenea, s-ar putea prevedea ca procedura comisiilor reunite să acopere toate etapele 
procedurii legislative, dar nu acoperă eventuale proceduri de „comitologie”, din nou 
astfel cum se menționează în raport cu o eventuală interpretare la punctul III 
subpunctul 3. 

O astfel de soluție, care ar avea ca avantaj autoritatea extremă a unei norme de 
reglementare față de o interpretare, ar necesita totuși adoptarea în plen a unui raport, cu o 
majoritate a membrilor care compun Parlamentul [articolul 232 din TFUE, articolul 212 
alineatul (2) din Regulamentul de procedură].  

3) În sfârșit, putem să ne gândim la o soluție conform căreia articolul 51 din Regulamentul 
de procedură ar fi modificat astfel încât Conferința președinților să obțină posibilitatea de 
a stabili domeniul de aplicare și durata procedurii prevăzute la articolul 51 în fiecare caz 
în parte. Această soluție ar avea ca avantaj o mai mare flexibilitate, comparativ cu 
opțiunile menționate mai sus la subpunctul 2, dar ar avea dezavantajul unei posibile 
întârzieri în derularea procedurii din cauza sarcinii de lucru a Conferinței președinților. 

Prin modificarea Regulamentului de procedură, s-ar putea introduce anumite norme 
generale aplicabile desfășurării procedurii prevăzute la articolul 51, eventual sub formă 
de anexă la Regulamentul de procedură (supunându-se acelorași cerințe de majoritate 
aplicabile în cazul modificărilor regulamentului propriu-zis).  Opțiunile 2 și 3 ar putea, de 
asemenea, să fie completate și concretizate în vederea aplicării lor în practică prin 
orientări fără caracter obligatoriu „pentru cooperarea între comisii, în conformitate cu 
articolul 51 din Regulamentul de procedură”, astfel cum au fost elaborate și propuse de 
Conferința președinților de comisie la începutul acestui an.1

În sfârșit, opțiunile 2 și 3 ar permite, cu aceeași ocazie, reformularea articolului 51, 
pentru a stabili mai clar în ce condiții se aplică acesta, având în vedere faptul că în 
practică au apărut îndoieli în această privință. 

                                               
1 Anexa I


