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În conformitate cu articolul 211 alineatul (1), președinții de comisie au transmis prin 
intermediul dlui Klaus-Heiner Lehne o solicitare de interpretare a articolului 192 referitor la 
poziția deputaților neafiliați în reuniunile coordonatorilor.

1. Originea și geneza articolului 192

Articolul 1921 a fost introdus la sfârșitul legislaturii precedente cu ocazia revizuirii generale 
a Regulamentului de procedură din mai 2009 (raportul Corbett2). Este vorba despre o primă 
formalizare a practicii până în prezent informale de a convoca reuniunile coordonatorilor 
din cadrul comisiilor. Articolul 192 alineatul (1) prevede că „Grupurile politice pot desemna 
pe unul dintre membrii lor în calitate de coordonator” și nu menționează în mod explicit 
participarea deputaților neafiliați.

Dispozițiile actuale privind deputații neafiliați reflectă o voință politică exprimată la 
dezbaterea privind raportul Corbett. De fapt, proiectul de raport Corbett includea la origine 
o posibilitate ca și deputații neafiliați să desemneze un coordonator care să fie invitat la 
reuniune, dar această dispoziție a fost modificată și eliminată la adoptarea raportului în 
Comisia AFCO. Ședința plenară a confirmat raportul Corbett cu o majoritate largă de 522 
de voturi pentru.  

Aplicarea articolului 192 a făcut, de asemenea, obiectul unei discuții în cadrul Conferinței 
președinților de comisie3 la începutul legislaturii. La această reuniune, s-a ajuns la un 
consens cu privire la interpretarea comună că deputații neafiliați nu pot participa la reuniuni 
din cauza faptului că nu au un coordonator.

2. Problematică și analiză

Întrucât participarea deputaților neafiliați nu este menționată în mod explicit, aplicarea 
articolului 192 variază de la o comisie la alta și ridică o problemă de egalitate de tratament 
între deputații neafiliați. Trebuie observat că instituirea articolului 192 a avut un efect direct 
asupra participării deputaților neafiliați la reuniunile coordonatorilor, care a fost diminuată 
în comparație cu legislatura precedentă. 

Conform jurisprudenței4, principiul nediscriminării nu permite ca situații comparabile să fie 
tratate în mod diferit sau ca situații diferite să fie tratate în mod egal, cu excepția cazului în 
care aceste tratamente sunt justificate în mod obiectiv. 

Trebuie adăugat că există o serie de diferențe de tratament între deputații neafiliați și 
deputații membri ai unui grup politic care decurg din dispozițiile interne ale Parlamentului 
(în special articolele 24, 106, 68 și 170 din regulament). Aceste dispoziții nu ar putea afecta 
în mod nejustificat condițiile de exercitare a mandatului parlamentar al deputaților neafiliați 

                                               
1  Textul în anexa 2
2  Raportul Corbett TA - 0359-2009 adoptat la 6 mai 2009
3 A se vedea anexa 3: extras din procesul-verbal din 15.9.2001 – PV\769940FR.doc, punctul 10.2.
4 A se vedea, în special, hotărârea Curții din 28 iunie 1990, Hoche, C-174/89, Rec. po. I-2681, punctul 25
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datorită lipsei unei apartenențe a acestora la un grup politic. Este de datoria Parlamentului, 
în primul rând, să examineze în cadrul acestor proceduri interne dacă aceste diferențe de 
tratament sunt toate necesare în vederea realizării obiectivelor legitime urmărite de către 
Parlament, în special exprimarea voințelor politice comune și obținerea unui compromis1. 
Aceste dispoziții au fost confirmate cu ocazia revizuirii Regulamentului de procedură din 
2009.

În ceea ce privește poziția deputaților neafiliați la reuniunile coordonatorilor, ancheta 
efectuată de secretariatul AFCO în iunie 2011 a scos în evidență faptul că, din cele 20 de 
comisii parlamentare, numai 3 permit participarea deputaților neafiliați în calitate de 
observatori, după modelul Conferinței președinților grupurilor politice care autorizează 
participarea unui reprezentant al deputaților neafiliați fără drept de vot (articolul 24 din 
regulament). Chiar dacă majoritatea comisiilor nu acceptă deputații neafiliați la reuniunile 
coordonatorilor, transmiterea informațiilor este în general bine asigurată pentru a nu-i priva 
pe aceștia de drepturile lor parlamentare. O majoritate a comisiilor (13) a ales să invite 
secretariatul deputaților neafiliați la reuniunile coordonatorilor și să îi integreze pe această 
cale în circuitul informațiilor. În ceea ce privește cele șapte comisii care nu invită 
secretariatul, deputații neafiliați primesc ordinea de zi și rezultatele reuniunilor, cu excepția 
a două comisii care nu trimit ordinea de zi deputaților neafiliați. 

În ceea ce privește articolul 192 alineatul (2), care prevede posibilitatea „să delege 
coordonatorilor competența de a lua anumite decizii, cu excepția deciziilor referitoare la 
adoptarea rapoartelor, a avizelor și a amendamentelor”, aceeași anchetă a permis observarea 
faptului că numai două comisii au stabilit un mandat pentru luarea deciziilor de către 
coordonatori. În ceea ce privește cele 18 comisii care nu au delegat în mod formal 
competențe, jumătate asigură o aprobare ex-post a deciziilor luate, cealaltă jumătate primind 
deciziile coordonatorilor numai în scop informativ. Procedura acestor nouă comisii ridică o 
problemă de legitimitate de la introducerea articolului 192, care acordă reuniunilor 
coordonatorilor dreptul de „a pregăti deciziile care urmează a fi luate de către comisie”, dar 
nu și de a lua decizii în locul lor în absența delegației specifice.

În cursul anchetei a reieșit, de altfel, că posibilitatea de a delega competențe coordonatorilor 
este o regulă în general necunoscută, deși în practică există un sistem de delegare a 
competențelor în toate comisiile. 

În ceea ce privește participarea deputaților neafiliați la reuniunile coordonatorilor, geneza 
articolului ilustrează în mod clar intenția Parlamentului de a limita participarea la grupurile 
politice, cu posibilitatea de a invita vicepreședinții cu rol consultativ [articolul 192 alineatul 
(2)]. Chestiunea participării deputaților neafiliați la reuniuni este în toate cazurile direct 
legată de chestiunea competenței de decizie a coordonatorilor.

În ceea ce privește puterea de decizie, articolul 192 alineatul (2) stabilește numai două 
metode de luare a deciziilor: 1. luarea deciziei de către comisia însăși, 2. delegarea 
coordonatorilor (cu excepția deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, a avizelor sau a 
amendamentelor). Textul atribuie în mod clar reuniunilor coordonatorilor un rol pregătitor 

                                               
1 A se vedea hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2001 în cauzele conexate T-222/99, T-327/99 și T-329/99 
(în special punctele 156, 157, 165, 202)
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fără putere de decizie proprie, cu excepția cazului în care comisia dorește să delege 
competența sa de decizie coordonatorilor. Pentru a fi în deplină conformitate cu articolul 
192, această delegare ar trebui stabilită în mod formal ex-ante și menționată sau anexată la 
procesul-verbal al reuniunii comisiei. În acest caz, întrucât deputații neafiliați participă la 
adoptarea mandatului, aceștia își deleagă, de asemenea, competența lor de decizie. În 
absența unui mandat ex-ante, deciziile coordonatorilor ar trebui luate sub forma unor 
recomandări și supuse aprobării ex-post a tuturor deputaților din cadrul comisiei, printre 
care și cei neafiliați. În prezența unui mandat sau a unei aprobări ex-post a deciziilor, 
chestiunea legitimității deciziilor fără participarea deputaților neafiliați la reuniunile 
coordonatorilor nu ar mai trebui adusă în discuție.

3. Proiect de interpretare

Deputații neafiliați nu constituie un grup politic în sensul articolului 30 și nu pot deci să 
desemneze coordonatori, care sunt singurii deputați care pot participa de drept la 
reuniunile coordonatorilor. 
Reuniunile coordonatorilor au sarcina de a pregăti deciziile unei comisii și nu pot fi 
substituite unor reuniuni ale acesteia, cu excepția unei delegări explicite. Prin urmare, 
deciziile luate în cadrul reuniunii coordonatorilor trebuie să facă obiectul unei delegări ex-
ante. În absența unei asemenea delegări, coordonatorii nu pot adopta decât recomandări 
care necesită o aprobare formală ex-post a comisiei.
În toate cazurile trebuie asigurat dreptul deputaților neafiliați privind accesul la informații, 
în conformitate cu principiul nediscriminării, prin transmiterea de informații și prezența unui 
membru al secretariatului deputaților neafiliați în cadrul reuniunilor coordonatorilor.
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ANEXA 1

Proiect de scrisoare adresată Președintelui Parlamentului European, dl Jerzy Buzek

Stimate domnule Președinte,

În conformitate cu articolul 211 alineatul (1), președinții de comisie au transmis prin 
intermediul dlui Klaus-Heiner Lehne o solicitare de interpretare a articolului 192 referitor la 
poziția deputaților neafiliați în reuniunile coordonatorilor.

Articolul 192 a fost introdus la sfârșitul legislaturii precedente cu ocazia revizuirii generale 
a Regulamentului de procedură din mai 2009 (raportul Corbett1). Este vorba despre o primă 
formalizare a practicii până în prezent informale de a convoca reuniunile coordonatorilor 
din cadrul comisiilor. Articolul 192 alineatul (1) prevede că „Grupurile politice pot 
desemna pe unul dintre membrii lor în calitate de coordonator” și nu menționează în mod 
explicit participarea la reuniuni a deputaților neafiliați.

Dispozițiile actuale privind deputații neafiliați reflectă o voință politică exprimată la 
dezbaterea privind raportul Corbett. De fapt, proiectul de raport Corbett includea la origine 
o posibilitate ca și deputații neafiliați să desemneze un coordonator care să fie invitat la 
reuniune, dar această dispoziție a fost modificată și eliminată la adoptarea raportului în 
Comisia AFCO. Ședința plenară a confirmat raportul Corbett cu o majoritate largă de 522 
de voturi pentru.

Aplicarea articolului 192 a făcut, de asemenea, obiectul unei discuții în cadrul Conferinței 
președinților de comisie2 la începutul legislaturii. La această reuniune, s-a ajuns la un 
consens cu privire la interpretarea comună că deputații neafiliați nu pot participa la reuniuni 
din cauza faptului că nu au un coordonator.

Cu toate acestea, aplicarea articolului 192 variază în practică de la o comisie la alta și ridică 
o problemă de egalitate de tratament. Astfel, pare judicioasă stabilirea unei interpretări 
formale cu scopul de a armoniza utilizarea articolului 192. 

În ceea ce privește participarea deputaților neafiliați la reuniuni, geneza articolului 
ilustrează în mod clar intenția Parlamentului de a limita participarea la grupurile politice, cu 
posibilitatea de a invita vicepreședinții cu rol consultativ [articolul 192 alineatul (2)]. 
Chestiunea participării deputaților neafiliați la reuniuni este în toate cazurile direct legată de 
chestiunea competenței de decizie a coordonatorilor.

În ceea ce privește puterea de decizie, articolul 192 alineatul (2) stabilește numai două 
                                               
1  Raportul Corbett TA - 0359-2009 adoptat la 6 mai 2009
2 A se vedea procesul-verbal din 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, punctul 10.2.
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metode de luare a deciziilor: 1. luarea deciziei de către comisia însăși, 2. delegarea 
coordonatorilor (cu excepția deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, a avizelor sau a 
amendamentelor). Textul atribuie în mod clar reuniunilor coordonatorilor un rol pregătitor 
fără putere de decizie proprie, cu excepția cazului în care comisia dorește să delege 
competența sa de decizie coordonatorilor. Pentru a fi în deplină conformitate cu articolul 
192, această delegare ar trebui stabilită în mod formal ex-ante și menționată sau anexată la 
procesul-verbal al reuniunii comisiei. În acest caz, întrucât deputații neafiliați participă la 
adoptarea mandatului, aceștia își deleagă, de asemenea, competența lor de decizie. În 
absența unui mandat ex-ante, deciziile coordonatorilor ar trebui luate sub forma unor 
recomandări și supuse aprobării ex-post a tuturor deputaților din cadrul comisiei, printre 
care și cei neafiliați. În prezența unui mandat sau a unei aprobări ex-post a deciziilor, 
chestiunea legitimității deciziilor fără participarea deputaților neafiliați la reuniunile 
coordonatorilor nu ar mai trebui adusă în discuție.  

În concluzie, Comisia AFCO, la reuniunea sa din ... a adoptat cu ... voturi următoarea 
interpretare a articolului 192 din regulament: 

„Deputații neafiliați nu constituie un grup politic în sensul articolului 30 și nu pot deci să 
desemneze coordonatori, care sunt singurii deputați care pot participa de drept la 
reuniunile coordonatorilor.
Reuniunile coordonatorilor au sarcina de a pregăti deciziile unei comisii și nu pot fi 
substituite unor reuniuni ale acesteia, cu excepția unei delegări explicite. Prin urmare, 
deciziile luate în cadrul reuniunii coordonatorilor trebuie să facă obiectul unei delegări ex-
ante. În absența unei asemenea delegări, coordonatorii nu pot adopta decât recomandări 
care necesită o aprobare formală ex-post a comisiei. 
În toate cazurile trebuie asigurat dreptul deputaților neafiliați privind accesul la informații, 
în conformitate cu principiul nediscriminării, prin transmiterea de informații și prezența unui 
membru al secretariatului deputaților neafiliați în cadrul reuniunilor coordonatorilor.”

Vă rog să acceptați, domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.

Carlo Casini
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Anexa 2
Extras din Regulamentul de procedură, articolul 192

Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European
A șaptea legislatură – martie 2011 Versiune imprimabilă

1402k

CUPRINS
INDICE ANALITIC
INDICAȚII UTILE

TITLUL VII : COMISII ȘI DELEGAȚII

CAPITOLUL 1: COMISII – CONSTITUIRE ȘI ATRIBUȚII

Articolul 192: Coordonatori în cadrul comisiei și raportori alternativi

(1) Grupurile politice pot desemna pe unul dintre membrii lor în calitate de coordonator. 

Dacă este cazul, coordonatorii din cadrul unei comisii sunt convocați de către președintele comisiei pentru a 
pregăti deciziile care urmează a fi luate de către comisie, în special în cazul deciziilor privind procedura sau 
numirea raportorilor. Comisia poate să delege coordonatorilor competența de a lua anumite decizii, cu excepția 
deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, a avizelor și a amendamentelor. Vicepreședinții pot fi invitați să 
participe la reuniunile coordonatorilor din cadrul comisiei, cu rol consultativ. Coordonatorii se străduiesc să ajungă 
la un consens. Atunci când nu se poate ajunge la un consens, aceștia pot hotărî doar cu o majoritate care 
reprezintă clar o majoritate largă a comisiei, ținând seama de reprezentarea proporțională a fiecărui grup politic. 

(3) Grupurile politice pot să desemneze, pentru fiecare raport, un raportor alternativ care să urmărească evoluția 
raportului respectiv și să obțină compromisuri în cadrul comisiei în numele grupului său. Numele raportorilor 
alternativi sunt comunicate președintelui comisiei. La propunerea coordonatorilor, comisia poate decide în special 
să implice raportorii alternativi în eforturile de a ajunge la un acord cu Consiliul în procedurile legislative ordinare. 

Ultima actualizare: 12 mai 2011
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Anexa 3
Extras din procesul-verbal 

Strasbourg, 15 septembrie 2009

CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR DE COMISIE

Reuniunea din 15 septembrie 2009 de la Strasbourg

Proces-verbal

10.2 Reuniunile coordonatorilor din cadrul comisiei, deputați neafiliați

PREȘEDINTELE face trimitere la articolul 192, care prevede că grupurile politice pot 
desemna un coordonator. Este deci clar că deputații neafiliați nu își pot asuma funcția de 
coordonator și, prin urmare, nu pot participa la aceste reuniuni. Un amendament care vizează 
autorizarea deputaților neafiliați să desemneze un coordonator a fost respins în mod explicit în 
Comisia AFCO. 

Această situație nu ar trebui totuși să priveze deputații neafiliați de drepturile lor parlamentare 
în calitate de deputați europeni. Comisiile ar trebui să se asigure, fiecare în conformitate cu 
propriile sale proceduri, că deputații neafiliați sunt consultați în timp util cu privire la 
chestiunile în cauză, înainte de reuniune. Președintele sau secretariatul comisiei ar putea astfel 
să consulte deputații neafiliați cu privire la eventualele lor interese. Ca regulă generală, 
coordonatorii prezintă apoi comisiei propunerile lor. Fiecare membru al comisiei poate să 
propună modificări la această propunere. Comisia are ultimul cuvânt cu privire la propunerile 
coordonatorilor și le poate modifica, dacă este nevoie. După părerea PREȘEDINTELUI, o 
modificare a regulamentului este indispensabilă pentru a asigura deputaților neafiliați dreptul 
de a participa la reuniunile coordonatorilor. 

Dl TRZASKOWSKI, vicepreședinte al Comisiei AFCO, a confirmat interpretarea 
președintelui, conform căreia deputații neafiliați nu au dreptul de a desemna un coordonator. 
Acesta a propus, ca regulă generală comună minimă, informarea deputaților neafiliați imediat 
după reuniunea coordonatorilor.

Dna PACK, președintă a Comisiei CULT, a subliniat necesitatea unei abordări identice pentru 
toate comisiile, în sensul propunerilor președintelui. 

PREȘEDINTELE a observat că există un consens între președinții de comisie.

În al doilea rând, referitor la chestiunea distinctă a numărului de coordonatori pe grup politic, 
PREȘEDINTELE a făcut trimitere la articolul 192, care prevede că nu poate exista decât un 
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singur coordonator pe grup politic. Cu toate acestea, se întâmplă ca un grup politic să aibă un 
coordonator adjunct care participă la reuniune, adesea din considerente practice. Prin urmare, 
PREȘEDINTELE a propus ca un grup politic să nu poată fi reprezentat decât de un singur 
coordonator. Coordonatorul adjunct, chiar dacă este prezent, nu poate reprezenta grupul 
politic în cadrul reuniunii în prezența coordonatorului titular. 

Dl LEINEN, președintele Comisiei ENVI, a propus ca AFCO să furnizeze o interpretare cu 
privire la această chestiune.

Dl HARBOUR, președintele Comisiei IMCO, a sprijinit abordarea pragmatică a președintelui 
cu privire la participarea posibilă a unui coordonator adjunct. Acest lucru ar permite 
coordonatorului adjunct să dobândească experiență și să îl înlocuiască pe coordonatorul titular 
în absența acestuia, permițând astfel grupului de coordonatori să își gestioneze în mod eficace 
activitățile.

Dna BOWLES, președinta Comisiei ECON, a solicitat o abordare coerentă cu cea adoptată 
anterior cu privire la participarea deputaților neafiliați.

PREȘEDINTELE a subliniat din nou faptul că dreptul de a desemna un coordonator este legat 
în mod intrinsec de existența unui grup politic. 

Dna BERÈS, președinta Comisiei EMPL, a propus să nu se autorizeze decât o persoană pe 
grup politic care să ia cuvântul, cu scopul de a asigura egalitatea de tratament între grupurile 
politice.

Dl SIMPSON, președintele Comisiei TRAN, și-a exprimat opinia că deputații neafiliați care 
nu aparțin unui grup politic nu pot desemna un coordonator. În ceea ce privește participarea 
unui coordonator adjunct, acesta a propus ca participarea acestuia să fie permisă numai în 
cazul absenței coordonatorului titular.

PREȘEDINTELE a observat că nu există niciun acord cu privire la participarea unui 
coordonator adjunct al unui grup politic și a propus ca Comisiei pentru afaceri constituționale 
să i se încredințeze mandatul fie de a furniza o interpretare a regulamentului, fie de a propune 
o modificare adecvată. 

În sfârșit, în ceea ce privește prezența vicepreședinților de comisie la reuniunile 
coordonatorilor, PREȘEDINTELE a făcut trimitere la articolul 192, care nu le conferă 
acestora dreptul de a participa, dar care prevede în mod explicit posibilitatea ca președintele 
să îi invite să participe cu rol consultativ. 


