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Acest document tratează modalitatea în care Parlamentul își dă aprobarea în procedurile în 
care tratatele prevăd acest lucru (procedura de aprobare).

1) Procedura de aprobare, cunoscută anterior sub denumirea de „procedura de aviz conform”, 
a fost introdusă de Actul unic european în 1986 în două domenii: acordurile de asociere și 
acordurile de aderare. Domeniul de aplicare al procedurii a fost ulterior extins la fiecare 
modificare a tratatelor. Conform Tratatului de la Lisabona, procedura de aprobare a devenit 
una dintre procedurile legislative speciale în sensul articolului 289 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Toate cazurile în care se aplică procedura de aprobare sunt prevăzute în tratate. Principalele 
cazuri sunt:

–  acorduri de instituire a unui cadru instituțional specific, acorduri care au implicații 
bugetare importante pentru Uniune sau acorduri în domeniile în care se aplică 
procedura legislativă ordinară sau procedura legislativă specială în cazul în care este 
necesară aprobarea Parlamentului European;1

– acordurile de asociere;2

– aplicarea clauzei de flexibilitate;3

– stabilirea cooperării consolidate;4

– aderarea la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;5

– adoptarea cadrului financiar multianual;6

– procedura uniformă pentru alegerea deputaților din PE;7
– componența Parlamentului;8

– completarea drepturilor cetățenilor Uniunii;9

– deciziile Consiliului și ale Consiliului European privind existența unei încălcări grave și 
persistente a valorilor Uniunii;10

– măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii;11

2) În Regulamentul de procedură, aceste cazuri corespund unui articol general (articolul 81) și 
unor articole speciale care conțin dispoziții specifice ca lex specialis făcând de altfel trimitere 
la articolul general, articolul 81. Aceste articole speciale sunt: articolul 90 - Acorduri 
internaționale, articolul 74c – Tratate de aderare, articolul 74g – Cooperarea consolidată 
dintre statele membre; articolul 74f – Componența Parlamentului și articolul 74e - Încălcarea 
principiilor fundamentale de către un stat membru. 

                                               
1 Articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE.
2 Articolul 49 din TUE.
3 Articolul 352 din TFUE.
4 Articolul 329 alineatul (1) din TFUE.
5 Articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE.
6 Articolul 312 alineatul (2) din TFUE.
7 Articolul 223 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE.
8 Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din TUE.
9 Articolul 25 al doilea paragraf din TFUE.
10 Articolul 7 alineatele (1) și (2) din TUE.
11 Articolul 311 alineatul (4) din TFUE. 
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Articolul 81, articolul general, care este cel mai important din perspectiva acestui document, 
prevede după cum urmează: 

„Articolul 81 alineatele (1) și (3)

(1)În cazul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la un act propus, Parlamentul 
își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau 
respingerea actului respectiv.

Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot unic cu privire la actul care, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană sau al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, necesită aprobarea sa, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament. 
Majoritatea necesară pentru adoptarea deciziei de aprobare este cea prevăzută la 
articolul corespunzător din Tratatul privind Uniunea Europeană sau din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene care constituie temeiul juridic al actului propus.

(3)În cazul în care, pentru o propunere de act legislativ sau pentru un acord internațional 
preconizat, este necesară aprobarea Parlamentului, comisia competentă poate decide, în 
vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un 
raport interimar privind propunerea, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând 
recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a actului propus.

Articolul 81 nu precizează forma pe care o ia recomandarea comisiei. Cu toate acestea, 
recomandarea este prezentată sub forma unei rezoluții legislative prin care Parlamentul aprobă 
sau nu aprobă actul în cauză. Cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altceva, aprobarea 
Parlamentului necesită majoritatea voturilor exprimate1. În anumite cazuri, cum ar fi aderarea 
unui nou stat membru sau procedura electorală, este nevoie de votul majorității deputaților din 
Parlamentul European2. 

3) Într-o scrisoare din 9 decembrie 2011, președintele Conferinței președinților de comisie, 
Klaus-Heiner Lehne, a atras atenția că practicile comisiilor parlamentare în legătură cu 
procedura de aprobare diferă considerabil.3 Dl Lehne a invitat Comisia AFCO, în numele 
președinților de comisie, „să analizeze articolele relevante din Regulamentul de procedură 
pentru a clarifica procedurile de aprobare și a le face mai transparente și, dacă este posibil, 
mai eficace”. Scrisoarea includea, de asemenea, patru chestiuni pe care Comisia AFCO să le 
ia în considerare. În vederea deliberărilor din comisie, acestea pot fi rezumate la următoarele 
trei întrebări esențiale:

– Ar trebui să fie admisibile considerentele în proiectul de recomandare și în recomandarea 
comisiei competente către plen?

– Ar trebui să fie posibilă depunerea de amendamente la proiectul de recomandare în comisie
și la recomandare în plen și, dacă da, la ce părți din recomandare?

                                               
1 Articolul 231 din TFUE.
2 Articolul 81 alineatul (1) al doilea paragraf
3 A se vedea scrisoarea, care, din motive tehnice, va fi distribuită separat, precum și ancheta realizată în 
septembrie 2011 de Unitatea de coordonare legislativă (DG Politici Interne ale Uniunii), care a fost distribuită 
deputaților la 29 mai 2012.
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– Un vot negativ asupra punctului din recomandare care conține decizia (punctul decizional) 
ar trebui să fie considerat a fi un vot favorabil sau nefavorabil?

Considerente

Până acum considerentele din recomandarea prezentată plenului de comisia competentă au 
fost considerate inadmisibile, cu excepția cazurilor în care se referă la fapte sau texte și sunt, 
astfel, echivalente referirilor1.

Această practică este motivată de faptul că, dacă este însoțită de considerente, decizia pe care 
Parlamentul urmează să o ia (da sau nu) ar fi mai puțin clară și și-ar pierde din greutate. O altă 
justificare pentru această poziție este că nici rezoluția legislativă dintr-un raport legislativ 
referitor la o propunere a Comisiei nu poate conține considerente [articolul 55 alineatul (2)]. 
Comentariile și solicitările politice legate de un act sau de un acord propus ar putea fi 
exprimate, înainte ca de adoptarea sau încheierea actului sau a acordului în cauză, într-un 
raport intermediar în temeiul articolului 81 alineatul (3) sau al articolului 90 alineatul (4).

Poziția contrară este că, fiind vorba despre o chestiune de interes politic, nu este într-adevăr 
necesar, dar este de dorit ca Parlamentul să își motiveze decizia. Se spune că considerentele ar 
putea constitui chiar o modalitate de a face compromisuri între grupurile politice, ceea ce ar 
face posibilă adoptarea unei decizii mai clare a Parlamentului în favoarea sau împotriva 
actului în cauză.

Amendamente

Deoarece considerentele nu sunt admise în plen, nu se pune problema amendamentelor. Acest 
raționament vizează formularea articolului 81: „Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot 
unic cu privire la actul care, în temeiul Tratatului … necesită aprobarea sa, fără posibilitatea 
depunerii vreunui amendament”2. Fără îndoială, această dispoziție se aplică textului actului 
propriu-zis. Dispoziția specifică privind tratatele internaționale oferă următoarea clarificare: 

„Articolul 90 alineatul (7)

(7)Parlamentul își dă avizul sau aprobarea cu privire la încheierea, reînnoirea sau 
modificarea unui acord internațional sau a unui protocol financiar încheiat de Uniunea 
Europeană, pronunțându-se prin vot unic cu majoritatea voturilor exprimate. Nu sunt
admisibile amendamente la textul acordului sau protocolului.”

Motivul pentru care textul actului este exclus este de a se asigura că decizia Parlamentului 
este necondiționată și fără echivoc, având în vedere consecințele importante pe care le-ar 
putea avea această decizie. În ceea ce privește acordurile internaționale, un alt motiv este 
faptul că acordul care a fost negociat nu poate fi modificat unilateral în niciun caz.  Totuși, 
acest raționament nu se aplică posibilelor elemente ale proiectului de recomandare, cum ar fi 
referirile, considerentele sau punctul decizional. În ceea ce privește cel din urmă element, 

                                               
1  Ar trebui menționat faptul că, în prezent, modelul relevant utilizat de Parlament nu conține niciun considerent. 
2 Articolul 81 alineatul (1) al doilea paragraf. 
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posibilitatea de a depune amendamente este într-adevăr importantă pentru a evita orice dubiu 
cu privire la poziția exactă a Parlamentului (a se vedea mai jos, secțiunea „Votul”).

Votul

În măsura în care sunt permise, amendamentele la alte elemente ale proiectului de 
recomandare sau ale recomandării decât punctul decizional nu pun probleme deosebite.  
Acestea pot fi supuse la vot în conformitate cu dispozițiile generale (articolele 156-162). În 
cazul în care decizia propusă în proiectul de recomandare în comisie sau în recomandare în 
plen nu obține majoritatea necesară și nu se depune niciun amendament susținând decizia 
contrară sau un astfel de amendament nu obține nici el majoritatea necesară, se pune problema 
interpretării acestui rezultat. Ar trebui să se considere o decizie de a respinge pur și simplu 
proiectul de recomandare sau recomandarea, în sensul că în comisie sau în plen, după caz, nu 
s-a decis nimic, sau ar trebui să se considere că s-a luat o decizie contrară celei propuse? Cea 
de-a doua situație ar însemna că, dacă se propune aprobarea actului în cauză, iar propunerea 
nu obține majoritatea, actul se consideră respins și, invers, dacă o propunere de respingere nu 
obține o majoritate de voturi, actul se consideră aprobat1.

Aceasta era practica obișnuită în plen, justificată prin trimitere la articolul 90 alineatul (9): „În 
cazul în care Parlamentul nu își dă aprobarea cu privire la un acord internațional, Președintele 
informează Consiliul că acordul în cauză nu poate fi încheiat.” De la votul din 4 iulie 2012 
asupra ACTA, practica Parlamentului a fost de a vota asupra aprobării, indiferent care a fost 
recomandarea comisiei. Dacă aprobarea nu obține majoritatea, actul se consideră respins.

Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să se țină seama de două aspecte. În primul 
rând, ținând seama de importanța aprobării Parlamentului pentru procedura legislativă, s-ar 
putea spune că aprobarea trebuie să fie acordată printr-un act pozitiv, și nu prin interpretarea 
unui act contrar al Parlamentului. În al doilea rând, motivele pentru care deputații votează 
împotriva unei propuneri de aprobare sau de respingere pot fi diverse și se poate întâmpla ca, 
într-o anumită situație, să considere că nu ar trebui să se ia încă o decizie, indiferent care ar fi 
ea. 

Dacă este urmat acest ultim raționament, trebuie prevăzută în Regulament o modalitate de a 
continua procedura. La nivel de comisie, s-ar putea avea în vedere ca, în astfel de situații, să 
se supună la vot decizia contrară celei propuse de raportor (în absența unui amendament în 
acest sens). Dacă nici această opinie nu este adoptată (acesta este, mai mult sau mai puțin, un 
caz ipotetic), problema ar putea fi supusă la vot direct în plen, fără o recomandare. În plen, 
soluția ar fi să se trimită recomandarea înapoi comisiei, fără o cerere în acest sens.

Indiferent de răspunsul la întrebările formulate mai sus, se pare că este necesară o modificare 
a Regulamentului de procedură pentru a asigura claritatea și a armoniza diversele practici ale 
comisiilor.

                                               
1 A se vedea, de exemplu, articolul 210 alineatul (3) privind partidele politice la nivel european și articolul 7 
alineatul (8) al cincilea paragraf privind imunitatea.


