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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European referitor la acordurile internaționale
(2013/2259(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea din 29 ianuarie 2013 din partea președintelui Comisiei pentru 
afaceri externe și scrisoarea din 13 februarie 2013 a președintelui Comisiei pentru comerț 
internațional adresate președintelui Comisiei pentru afaceri constituționale,

– având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2014),

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2. reamintește că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) În orice moment al negocierilor, pe 
baza unui raport al comisiei competente și 
după examinarea oricărei propuneri 
relevante depuse în conformitate cu 
articolul 121, Parlamentul poate adopta 
recomandări, solicitând ca acestea să fie 
luate în considerare înainte de încheierea 
acordului internațional examinat.

(4) În orice moment al negocierilor și de la 
încheierea negocierilor până la 
încheierea acordului, pe baza unui raport 
al comisiei competente și după examinarea 
oricărei propuneri relevante depuse în 
conformitate cu articolul 121, Parlamentul 
poate adopta recomandări, solicitând ca 
acestea să fie luate în considerare înainte 
de încheierea acordului internațional 
examinat. Se aplică articolul 49 alineatul 
(1), articolul 50 și, respectiv, articolul 51 
în ceea ce privește eventuala implicare a 
altor comisii.

Or. en
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Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) La încheierea negocierilor, dar înainte 
de semnarea oricărui acord, proiectul de 
acord se prezintă Parlamentului pentru 
aprobare. Pentru procedura de aprobare 
se aplică articolul 81.

(5) Atunci când Consiliul solicită 
aprobarea sau avizul Parlamentului, 
solicitarea este transmisă de Președinte 
spre examinare comisiei competente în 
conformitate cu articolul 81 sau articolul 
43 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(6) Înainte de votul privind aprobarea, 
comisia competentă, un grup politic sau cel 
puțin o zecime dintre deputați pot propune 
ca Parlamentul să solicite avizul Curții de 
Justiție cu privire la compatibilitatea 
acordului internațional cu tratatele. Dacă 
Parlamentul aprobă propunerea, votul 
privind aprobarea se amână până la 
emiterea avizului Curții.

(6) Înainte de vot, comisia competentă, un 
grup politic sau cel puțin o zecime dintre 
deputați pot propune ca Parlamentul să 
solicite avizul Curții de Justiție cu privire 
la compatibilitatea acordului internațional 
cu tratatele. Dacă Parlamentul aprobă 
propunerea, votul se amână până la 
emiterea avizului Curții.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Avize în contextul examinării acordurilor internaționale [articolul 90 alineatul (4) –
amendamentul 1]

În scrisoarea sa din 29 ianuarie 2013, dl Brok, președintele Comisiei pentru afaceri externe, 
atrage atenția asupra faptul că, în prezent, Regulamentul de procedură nu prevede emiterea 
unui aviz de către alte comisii cu privire la rezoluțiile referitoare la acordurile internaționale, 
deși, având în vedere numărul tot mai mare de acorduri cuprinzătoare cu o componentă 
comercială marcantă, a devenit indispensabil să se dea Comisiei pentru comerț internațional 
posibilitatea de a contribui la conturarea poziției Parlamentului. Dl Brok a atras atenția asupra 
faptului că articolul 110 alineatul (2) (Declarațiile Comisiei, ale Consiliului și ale Consiliului 
European) nu constituie un temei în acest sens, deoarece se referă la propuneri de rezoluție 
depuse de o comisie, un grup politic sau cel puțin 40 de deputați, propuneri la care celelalte 
comisii nu pot emite un aviz. Nici articolul 90 alineatul (4) (Acorduri internaționale), nu ar fi 
adecvat pentru obiectivul avut în vedere, pentru că se referă la negocierile în curs, ceea ce 
înseamnă că după încheierea negocierilor nu mai poate fi elaborat un raport în temeiul acestei 
dispoziții. În fine, nu ar putea fi utilizat nici articolul 81 alineatul (3) (Procedura de aprobare), 
care poate fi aplicat doar în cazul unei propuneri a Consiliului, nu și în cazul unui potențial 
acord internațional. Prin urmare, dl Brok a solicitat să se analizeze posibilitatea de a se 
modifica articolul 110 alineatul (2), astfel încât să permită emiterea de avize de către alte 
comisii.

După examinarea situației, Comisia pentru afaceri constituționale a ajuns la concluzia că 
obiectivul de a permite emiterea de avize în contextul examinării de către Parlament a 
acordurilor internaționale ar putea fi atins printr-o modificare relativ simplă a articolului 90 
alineatul (4) (amendamentul 1). Prin extinderea perioadei de aplicare a acestei prevederi, 
egală, în prezent, cu durata negocierilor, pentru a cuprinde întreaga procedură, de la începerea 
negocierilor [înainte de acest moment se aplică articolul 90 alineatele (1)-(3)] până la 
încheierea acordului, Parlamentul ar putea interveni în orice moment pentru a-și clarifica 
poziția în vederea aprobării pe care trebuie să o dea. În același timp, la procedură ar putea să 
participe și alte comisii, în calitate de comisii sesizate pentru avizare sau de comisii asociate 
într-o formă consolidată, în temeiul articolului 50 sau al articolului 51. Se propune ca articolul 
110 alineatul (2) să rămână nemodificat.

Momentul în care Parlamentul își dă aprobarea pentru acordurile internaționale, 
aplicarea provizorie a acestora și ratificarea de către statele membre [articolul 218 
alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)] 
(amendamentul 2)

În scrisoarea sa din 13 februarie 2013, dl Moreira, președintele Comisiei pentru comerț 
internațional, a solicitat Comisiei pentru afaceri constituționale să examineze compatibilitatea 
articolului 90 alineatul (5) cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În prezent, 
acest articol prevede că „[l]a încheierea negocierilor, dar înainte de semnarea oricărui acord, 
proiectul de acord se prezintă Parlamentului pentru aprobare”. Conform articolului 218 
alineatul (6) din TFUE, „Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind 
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încheierea acordului [...] după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri: ...”. 
Astfel, tratatul nu impune în mod expres Consiliului obligația de a solicita aprobarea 
Parlamentului înainte de a autoriza Comisia să semneze acordul în numele Uniunii. 

Dl Moreira a arătat în continuare că au fost cazuri în care dispozițiile unor acorduri 
comerciale au fost aplicate cu titlu provizoriu înainte ca acordul să fie prezentat oficial 
Parlamentului spre aprobare. Se pune întrebarea dacă acest lucru este corect din punct de 
vedere juridic sau dacă Consiliul trebuie să aștepte aprobarea acordului de către Parlament.

În fine, făcând trimitere la scrisoarea din 29 ianuarie 2013 a dlui Brok, dl Moreira a atras 
atenția asupra faptului că există cazuri în care sunt semnate acorduri ce urmează a fi încheiate 
în același timp între părți terțe și Uniune, pe de o parte, și între părți terțe și statele membre, 
pe de altă parte („acorduri mixte”), pe care Consiliul decide să nu le prezinte Parlamentului 
spre aprobare înainte ca procesul de ratificare din statele membre să fie aproape terminat. Și 
în acest caz se pune întrebarea dacă această modalitate de a proceda este compatibilă cu 
legislația Uniunii.

Comisia a solicitat avizul Serviciului Juridic1.

În legătură cu prima chestiune, aprobarea acordurilor internaționale, concluzia avizului este 
că articolul 218 alineatul (6) din TFUE nu impune Consiliului obligația legală de a solicita 
aprobarea Parlamentului înainte de a autoriza semnarea acordului. Principalul raționament 
este că articolul 218 din TFUE stabilește o procedură în două etape distincte, semnarea și 
încheierea acordului, ceea ce înseamnă că decizia Consiliului privind semnarea poate fi luată 
independent de decizia prin încheierea, fără a se crea o legătură între cele două.

În ceea ce privește cea de-a doua chestiune, aplicarea provizorie a acordurilor, concluzia 
avizului este că Consiliul poate autoriza aplicarea provizorie a unui acord în orice moment 
după ce negociatorul a propus acest lucru. Articolul 218 din TFUE nu obligă Consiliul să ia 
această decizie numai după ce Parlamentul a aprobat încheierea acordului. Acest lucru nu 
împiedică Parlamentul să declare în orice moment al procedurii, printr-o declarație politică 
sub formă de recomandări adoptată în temeiul articolului 90 alineatul (4), în forma modificată 
de amendamentul 1, că aplicarea provizorie nu este oportună, deoarece nu este cert că 
Parlamentul își va da aprobarea sau va respinge probabil acordul. Cu toate acestea, articolul 
91 reamintește obligațiile speciale de informare pe care Comisia le are în temeiul tratatelor 
[articolul 218 alineatul (10) din TFUE] și pe care le-a confirmat în contextul acordului-cadru, 
și anume de a informa Parlamentul cât mai devreme posibil cu privire la momentul în care 
intenționează să propună Consiliului aplicarea provizorie a acordului și motivele acestei 
decizii, cu excepția cazului în care motive urgente nu îi permit Comisiei să facă acest lucru 
(punctul 23 și anexa 3 punctul 7). Ținând cont de aceste obligații, articolul 91 stabilește o 
procedură specială în plen.

În ceea ce privește cea de-a treia chestiune, momentul semnării unui acord mixt, concluzia 
avizului este că Consiliul poate să ceară aprobarea Parlamentului înainte de a trimite acordul 
statelor membre spre ratificare în conformitate cu procedurile interne relevante sau simultan 
cu această trimitere. De asemenea, Consiliul poate să aștepte până când procedurile de 

                                               
1 SJ-0431/13,  8.8.2013
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ratificare sunt finalizate în unul, mai multe sau toate statele membre în cauză. Principalul 
argument este că procedurile care conduc la încheierea unui acord interinstituțional de către 
Uniune, pe de o parte, și de către statele sale membre, pe de altă parte, sunt independente una 
de cealaltă. Prin urmare, momentul în care Consiliul solicită aprobarea Parlamentului poate fi 
ales în funcție de considerente de oportunitate politică. 

Comisia a analizat avizul juridic și a subscris la concluziile acestuia. A decis că prima 
concluzie face indispensabilă modificarea articolului 90 alineatul (5), conform 
amendamentului 2, pentru că, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție1, Regulamentul 
de procedură nu poate conferi Parlamentului competențe care nu sunt consacrate în mod 
expres într-o măsură legislativă sau în dreptul primar și, prin urmare, Parlamentul nu este în 
măsură să oblige în vreun fel Consiliul, prin normele sale interne, să urmeze o practică care 
nu este prevăzută la articolul 218 din TFUE.

În ceea ce privește a doua și a treia chestiune, comisia este de părere că nu este necesară nici o 
modificare a articolului 90, nici o interpretare oficială a acestui articol, concluziile respective 
reieșind, mai mult sau mai puțin, din analiza privind momentul semnării. În ambele cazuri, 
așa cum se arată mai sus, articolul 90 alineatul (4), în forma modificată de amendamentul 1, îi 
oferă Parlamentului posibilitatea, pe parcursul întregii proceduri care conduce la încheierea 
unui acord, de a-și exprima poziția sub forma unor recomandări pe baza unui raport al 
comisiei competente.

Avizele Curții de Justiție [articolul 90 alineatul (6), amendamentul 3]

Analiza articolului 90 în urma cererilor adresate de Comisia pentru comerț internațional și 
Comisia pentru afaceri externe a revelat faptul că articolul 90 alineatul (6) trebuie corectat. 
Această prevedere limitează într-adevăr posibilitatea ca Parlamentul să solicite un aviz din 
partea Curții de Justiție privind compatibilitatea unui acord internațional cu tratatele doar la 
acordurile pentru care este necesară aprobarea Parlamentului, excluzându-le, astfel, pe cele 
pentru care este necesar doar un aviz al acestuia. Dispoziția din tratat care instituie dreptul 
Parlamentului, al Consiliului, al Comisiei și al statelor membre de a solicita avizul Curții de 
Justiție [articolul 218 alineatul (11) din TFUE] nu conține însă o astfel de restricție. Nici 
obiectivul dispoziției din tratat, care este de a se evita situații în care acordurile internaționale 
ale Uniunii ar putea contraveni dreptului primar al Uniunii, nu justifică o astfel de restricție. 

                                               
1 Cf., de exemplu, hotărârea din 17 ianuarie 2013 în cauzele conexate T-346/11 și T-347/11, Bruno Gollnisch. 


