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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 116, precum și a anexei II din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului referitoare la timpul afectat întrebărilor
(2013/2083(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 13 februarie 2013,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

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

2. atrage atenția asupra faptului că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei 
perioade de sesiune;

3. decide ca sistemul de tragere la sorți instituit prin aceste amendamente pentru a stabili 
căror deputați li se permite adresarea de întrebări să fie evaluat după o perioadă de probă 
de ... de la intrarea în vigoare; 

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

Amendamentul 1 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În fiecare perioadă de sesiune este 
inclus un timp afectat întrebărilor adresate 
Comisiei, în momente pe care 
Parlamentul le fixează la propunerea 
Conferinței președinților.

(1) În fiecare perioadă de sesiune este 
inclus un timp afectat întrebărilor adresate 
Comisiei, cu o durată de 90 de minute, pe 
o temă orizontală specifică decisă de 
Conferința președinților, de regulă cu o 
lună înaintea perioadei de sesiune.

(2) În cursul perioadei de sesiune, fiecare 
deputat poate adresa o singură întrebare 
Comisiei.

(2) Conferința președinților invită 
comisarii al căror portofoliu este legat de 
tema orizontală specifică. În fiecare 
perioadă de sesiune sunt invitați cel mult 
doi comisari, cu posibilitatea de a invita 
un al treilea în funcție de tema orizontală 
aleasă pentru timpul afectat întrebărilor. 

(3) Întrebările sunt prezentate în scris 
Președintelui, care hotărăște cu privire la 

(3) Deputații care adresează o întrebare 
unuia dintre comisari sunt aleși pe baza 
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admisibilitatea lor și la ordinea în care 
urmează a fi adresate. Această decizie se 
notifică de îndată autorilor întrebărilor.

unui sistem de tragere la sorți astfel: 

– cu 30 de minute înaintea începerii 
timpului afectat întrebărilor, pe podiumul 
președinției sunt plasate două urne;  
–deputații care doresc să adreseze o 
întrebare își scriu numele pe un formular, 
pe care îl introduc într-una din cele două 
urne; 
–Președintele deschide timpul afectat 
întrebărilor și închide urnele;
–Președintele extrage, pe rând, câte un 
formular și strigă numele deputatului 
care figurează pe formular, solicitându-i 
să adreseze întrebarea comisarului 
competent. Deputatul beneficiază de un 
minut pentru a formula întrebarea, 
comisarul având la dispoziție două minute 
pentru a da un răspuns. Președintele 
poate admite, în mod excepțional, o 
întrebare suplimentară cu o durată de 30 
de secunde, adresată de oricare deputat 
prezent, dacă răspunsul comisarului 
justifică acest lucru. În această situație, 
comisarul are la dispoziție două minute 
pentru un răspuns suplimentar.

(4) Procedura care trebuie urmată pentru 
organizarea timpului afectat întrebărilor 
face obiectul unor orientări stabilite într-o 
anexă la prezentul regulament17.
(5) În conformitate cu orientările definite 
de Conferința președinților, se pot 
prevedea perioade specifice pentru timpul 
afectat întrebărilor adresate Consiliului, 
Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate și Președintelui Eurogrupului.

(4) În conformitate cu orientările definite 
de Conferința președinților, se pot 
prevedea perioade specifice pentru timpul 
afectat întrebărilor adresate Consiliului, 
Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate și Președintelui Eurogrupului.

_______________
17A se vedea anexa II.

Or. en
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Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II

Textul în vigoare Amendamentul

[…] eliminat

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

1) Context

În iunie 2011, Conferința președinților a revizuit modul de desfășurare a timpului afectat 
întrebărilor adresate Comisiei, pentru ca acestea să fie mai însuflețite și de o calitate mai bună. 
Fusese prevăzut ca noul mod de desfășurare să funcționeze pe o perioadă de probă începând 
cu septembrie 2011 și să facă obiectul unei evaluări înainte ca schimbările să fie definitive.

În cadrul reuniunii sale din 17 ianuarie 2013, Conferința președinților a examinat un raport de 
evaluare referitor la perioada de probă, elaborat și prezentat de vicepreședintele responsabil, 
dl Mcmillan-Scott, și a decis să confirme noul format al timpului afectat întrebărilor, care ar 
trebui să se desfășoare în continuare cu o frecvență lunară și o durată de 90 de minute.

Conferința președinților a specificat, de asemenea, că:

- numărul comisarilor participanți ar trebui, ca regulă generală, să fie limitat la doi pe perioadă 
de sesiune, cu posibilitatea includerii unui al treilea, în funcție de temă;

- Conferința președinților ar trebui, în principiu, să decidă cu privire la tema specifică de 
discuție cu o lună înainte de perioada de sesiune în cauză, cu scopul de a asigura prezența 
comisarilor de resort; cu toate acestea, este necesar ca acest punct să rămână flexibil 
pentru a facilita planificarea ordinii de zi a ședinței plenare.

Conferința președinților a decis, în final, introducerea unui nou sistem de tragere a sorți pentru 
stabilirea intervențiilor care să înlocuiască procedura obișnuită „catch the eye” și să fie 
evaluat într-o etapă ulterioară.

Prin scrisoarea din 13 februarie 2013, Președintele a informat președintele Comisiei pentru 
afaceri constituționale cu privire la decizia sa și a trimis chestiunea spre examinare în 
conformitate cu articolul 211 din Regulamentul de procedură în vederea unei eventuale 
modificări a articolului 116 și a anexei II.

2) Modificarea normelor

Modificarea articolului 116 și a anexei II propusă de prezentul proiect de raport este în 
conformitate cu decizia Conferinței președinților.

Principalele domenii în care se propun modificări sunt:

- selectarea deputaților care adresează în prezent întrebări prin metoda „catch the eye“ va fi 
înlocuită de sistemul de tragere la sorți care garantează obiectivitate absolută;

- întrebările nu sunt formulate în scris și prezentate în prealabil, iar admisibilitatea acestora nu 
este verificată în avans;
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- Anexa II, care stabilește în mod detaliat orientările pentru verificarea admisibilității 
întrebărilor, a întrebărilor suplimentare și a timpului alocat, devine redundantă.


