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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la implementarea Tratatului de la Lisabona în ce privește Parlamentul 
European
(2013/2130(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere decizia sa din 20 octombrie 2010 privind revizuirea Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană1,

– având în vedere Rezoluțiile sale din 22 noiembrie 2012 privind alegerile pentru 
Parlamentul European din 20142 și din 4 iulie 2013 privind îmbunătățirea modalităților 
practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 20143,

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană,

– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru 
comerț internațional, cel al Comisiei pentru afaceri juridice și cel al Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2013), 

A. întrucât sporirea legitimității democratice a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzută 
de Tratatul de la Lisabona, ar trebui să fie valorificată pe deplin, prin intermediul 
procedurii stabilite pentru alegerea Președintelui Comisiei Europene și pentru învestitura 
Comisiei Europene, conferind astfel alegerilor europene o nouă dimensiune politică, prin 
participarea activă a partidelor politice europene la desemnarea candidaților pentru 
funcțiile respective și prin consolidarea legăturii cu cetățenii, cărora li se oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a vota pentru candidații aleși de ei;

B. întrucât Președintele ales al Comisiei Europene nou-desemnate ar trebui să folosească pe 
deplin prerogativele care i-au fost conferite de Tratatul de la Lisabona și să adopte toate 
măsurile necesare pentru a asigura funcționarea eficientă a viitoarei Comisii, cu toate că, 
în urma deciziilor adoptate de Consiliul European, dimensiunea acesteia nu se va reduce, 
astfel cum fusese prevăzut în Tratatul de la Lisabona;

C. întrucât responsabilitatea Comisiei față de Parlament ar trebui să fie consolidată prin 
intermediul programării anuale și multianuale a Uniunii, precum și prin crearea unei 
simetrii între majoritățile necesare pentru alegerea Președintelui Comisiei și pentru 
moțiunea de cenzură; 

                                               
1 JO C 70, 8.3.2012, p. 98.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0462.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0323.



PE526.057v01-00 4/10 PR\1013215RO.doc

RO

D. întrucât este necesar să se consolideze rolul Parlamentului ca principal actor implicat în 
stabilirea agendei Uniunii în domeniul legislativ și să se pună în aplicare pe deplin 
principiul consacrat de Tratatul de la Lisabona, conform căruia în domeniul legislativ 
Parlamentul și Consiliul au prerogative egale; 

E. întrucât, odată cu învestitura noii Comisii, acordurile interinstituționale ar trebui să fie 
revizuite și îmbunătățite,

Legitimitatea și responsabilitatea politică a Comisiei 
(învestitura și demiterea Comisiei)

1. subliniază necesitatea de a consolida legitimitatea democratică, independența și rolul 
politic al Comisiei prin crearea unei legături mai directe între opțiunile exprimate de 
votanți și desemnarea Președintelui Comisiei; 

2. îndeamnă Convenția Europeană să revizuiască modul în care este ales Președintele 
Comisiei, pentru a consolida legitimitatea democratică a Comisiei, analizând inclusiv 
posibilitatea alegerii directe a acestuia;

3. reamintește că toate partidele politice europene ar trebui să își desemneze candidații la 
funcția de Președinte al Comisiei cu suficient timp înaintea datei programate pentru 
alegerile europene; 

4. consideră că toți candidații la funcția de Președinte al Comisiei ar trebui să joace un rol 
semnificativ în campania desfășurată în contextul alegerilor europene, diseminând și 
promovând în toate statele membre programul politic al partidului politic european pe care 
îl reprezintă;

5. reiterează invitația pe care a adresat-o Consiliului European de a clarifica, în timp util și 
înaintea desfășurării alegerilor, modul în care intenționează să onoreze dreptul cetățenilor 
europeni de a-și exprima opțiunea pentru alegerea Președintelui Comisiei, în contextul 
consultărilor care trebuie să aibă loc între Parlament și Consiliul European, în temeiul 
Declarației nr. 11 anexate la Tratatul de la Lisabona;

6. solicită ca unii dintre membrii viitoarei Comisii să fie aleși dintre membrii nou-desemnați 
ai Parlamentului European; invită guvernele statelor membre să țină seama în mod 
adecvat de voturile exprimate de concetățenii lor atunci când propun anumite personalități 
pentru a fi desemnate în funcția de membri ai Comisiei Europene; 

7. consideră că Președintele ales al Comisiei ar trebui să acționeze într-un mod mai 
independent în procesul de selecție a celorlalți membri ai Comisiei; invită guvernele 
statelor membre să propună, fiecare în parte, o listă de cel puțin trei candidați pentru 
funcția de comisar european, permițând astfel Președintelui Comisiei să aleagă unul dintre 
candidații de pe lista respectivă; îndeamnă Președintele nou-ales al Comisiei să 
reamintească în mod insistent guvernelor statelor membre că lista de candidați propuși 
pentru funcția de comisar european trebuie să îi permită să asigure o componență 
echilibrată din punct de vedere al genului a Comisiei Europene;

8. consideră, având în vedere acordul politic încheiat cu ocazia reuniunii Consiliului 
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European din 11 și 12 decembrie 2013 și în urma deciziei Consiliului European din 22 
mai 2013 privind numărul de membri ai Comisiei Europene, că ar trebui prevăzute măsuri 
suplimentare pentru o funcționare mai eficace a Comisiei, fără a aduce atingere dreptului 
fiecărui stat membru de a desemna un candidat pentru funcția de comisar european; 

9. consideră că, în conformitate cu tratatele în vigoare, ar putea fi adoptată o soluție bazată 
pe instituirea unui sistem de rotație între comisarii cu portofoliu și comisarii fără 
portofoliu, asigurând astfel o relativă stabilitate în ceea ce privește numărul și conținutul 
portofoliilor și garantând, în același timp, faptul că există o reprezentare echilibrată a 
specificităților și a intereselor tuturor statelor membre în cadrul procesului decizional al 
Comisiei; consideră că, în acest context, comisarii fără portofoliu ar trebui să participe pe 
deplin la procesul decizional și și-ar putea asuma sarcini de reprezentare a Comisiei la 
nivel european;

10. subliniază că, astfel cum este prevăzut la punctul 2 din Acordul-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, ar trebui să i se solicite candidatului 
la funcția de Președinte al Comisiei, după numirea sa de către Consiliul European, să 
prezinte Parlamentului European orientările politice pentru mandatul său, ulterior fiind 
organizat un amplu schimb de opinii, înainte ca Parlamentul să aleagă respectivul candidat 
propus pentru funcția de Președinte al Comisiei;

11. îndeamnă viitorul Președinte ales al Comisiei să țină seama în mod adecvat de propunerile 
și recomandările Parlamentului în ceea ce privește legislația Uniunii Europene, prezentate 
anterior în cadrul rapoartelor din proprie inițiativă și al rezoluțiilor care s-au bucurat de 
sprijinul unei largi majorități a membrilor Parlamentului European, și cărora Comisia 
Europeană le-a dat curs în mod satisfăcător până la sfârșitul mandatului său actual;

12. consideră că, în cadrul unei viitoare revizuiri a tratatelor, ar trebui să se simplifice 
dispozițiile actuale referitoare la majoritatea necesară în temeiul articolului 234 din TFUE 
pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură privind activitatea Comisiei, astfel încât să fie 
necesară doar o majoritate a membrilor care compun Parlamentul European;

Inițiativa și activitatea legislativă 
(competențele Parlamentului și controlul parlamentar)

13. consideră că, deși rezultatul evaluării generale a relațiilor interinstituționale dintre 
Parlament și Comisie este unul pozitiv, există în continuare un număr de aspecte și de 
deficiențe care fac necesară o analiză mai atentă și adoptarea unor măsuri; 

14. consideră că nevoia de creștere a eficienței nu trebuie să însemne o calitate mai scăzută a 
legislației sau renunțarea la obiectivele stabilite de Parlament;

15. consideră că problematica transparenței este mereu actuală și comună tuturor instituțiilor, 
inclusiv în ceea ce privește acordurile în primă lectură; remarcă faptul că Parlamentul a 
încercat să abordeze această problematică prin adoptarea noilor articole 70 și 70a din 
Regulamentul său de procedură;

16. își exprimă preocuparea în legătură cu problemele care încă persistă în ceea ce privește 
punerea în aplicare a procedurii legislative ordinare, în special în contextul politicii 
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agricole comune (PAC) și al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), precum și în 
ceea ce privește alinierea actelor adoptate în cadrul celui de-al treilea pilon cu ierarhia 
normelor din Tratatul de la Lisabona și, în general, în legătură cu faptul că există în 
continuare o „asimetrie” în materie de transparență a implicării Comisiei în activitatea 
pregătitoare a celor două ramuri ale autorității legislative; în acest sens, subliniază 
importanța adaptării metodelor de lucru ale Consiliului, pentru a face posibilă participarea 
reprezentanților Parlamentului la unele dintre reuniunile Consiliului, atunci când acest 
lucru este justificat în mod corespunzător, pe baza principiului cooperării loiale între 
instituții; 

17. solicită Comisiei să utilizeze într-un mod mai eficient etapa prelegislativă, în special 
informațiile valoroase colectate pe baza cărților verzi și a cărților albe și să informeze în 
mod periodic Parlamentul European în legătură cu activitatea pregătitoare desfășurată de 
serviciile sale, în aceeași măsură ca și Consiliul;

18. consideră că Parlamentul ar trebui să dezvolte în continuare și să valorifice pe deplin 
structura sa autonomă pentru a evalua impactul oricăror modificări substanțiale sau 
revizuiri ale propunerii inițiale prezentate de Comisie;

19. regretă faptul că, deși Comisia își îndeplinește în mod formal responsabilitățile prin 
formularea unui răspuns la solicitările Parlamentului de prezentare a unor propuneri 
legislative în termenul-limită de trei luni, aceste propuneri legislative nu reprezintă 
întotdeauna o soluție reală și substanțială;

20. solicită ca, atunci când va avea loc următoarea revizuire a tratatelor, dreptul de inițiativă 
legislativă al Parlamentului să fie pe deplin recunoscut, impunând Comisiei obligația de a 
da curs tuturor solicitărilor de propuneri legislative prezentate de Parlament în temeiul 
articolului 225 din TFUE;

21. consideră că, atunci când va avea loc următoarea revizuire a tratatelor, competența 
Comisiei de a retrage o propunere legislativă ar trebui să fie limitată la cazurile în care, 
după adoptarea poziției în primă lectură a Parlamentului, Parlamentul confirmă faptul că 
propunerea prezentată nu mai este justificată având în vedere schimbarea circumstanțelor;

22. atrage atenția asupra necesității de a face o distincție corectă între elementele esențiale ale 
unui act legislativ, care trebuie stabilite de autoritatea legislativă chiar în cuprinsul actului 
respectiv, și diferitele elemente neesențiale ale unui instrument legislativ, în special de 
natură tehnică, și care ar trebui să fie stabilite prin intermediul actelor delegate;

23. subliniază că, în vederea garantării prerogativelor Parlamentului, este important dacă se 
optează pentru actele delegate sau pentru actele de punere în aplicare și își reiterează 
solicitarea adresată Comisiei și Consiliului de a ajunge la un acord cu Parlamentul în ceea 
ce privește definirea criteriilor de aplicare a articolelor 290 și 291 din TFUE;

24. solicită Comisiei să asigure o implicare adecvată a Parlamentului în etapa pregătitoare a 
actelor delegate și să furnizeze membrilor acestuia toate informațiile relevante, în 
conformitate cu punctul 15 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană; 
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25. solicită Comisiei să respecte prevederile Acordului-cadru în ceea ce privește accesul 
experților Parlamentului la reuniunile experților Comisiei, evitând o fuziune între aceste 
reuniuni ale experților și cele ale comitetelor de comitologie;

Relații internaționale
(competențele Parlamentului și controlul parlamentar)

26. constată că, prin respingerea acordului SWIFT, Parlamentul a demonstrat pentru prima 
oară punerea în practică a noilor sale prerogative;

27. solicită ca Parlamentul să fie informat pe deplin și în mod adecvat în toate etapele 
procedurii de încheiere a acordurilor internaționale, pentru a garanta faptul că Parlamentul 
dispune de toate informațiile necesare în domeniu înainte de a adopta decizia sa finală;

28. relevă necesitatea de a asigura faptul că Parlamentul este cu adevărat în măsură să își 
exprime în cunoștință de cauză opinia în legătură cu mandatele de negociere; 

29. reafirmă că Parlamentul trebuie să adopte măsurile necesare pentru a monitoriza punerea 
în aplicare a acordurilor internaționale;

Dinamica constituțională
(relații interinstituționale și acorduri interinstituționale)

30. reamintește că, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din TUE, Comisia adoptă inițiativele 
de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri 
interinstituționale; atrage atenția asupra necesității de a implica Parlamentul și Consiliul în 
pregătirea programului anual de lucru al Comisiei și relevă importanța asigurării unei 
programări realiste și fiabile, care să poată fi pusă în practică în mod efectiv și care să 
asigure baza planificării interinstituționale;

31. consideră că Acordul-cadru încheiat între Parlament și Comisie, precum și actualizările 
periodice ale acestuia sunt esențiale pentru consolidarea și dezvoltarea unei cooperări 
structurate între cele două instituții; 

32. salută faptul că Acordul-cadru adoptat în 2010 a consolidat în mod considerabil 
responsabilitatea politică a Comisiei față de Parlament;

33. subliniază faptul că normele privind dialogul și accesul la informații permit un control 
parlamentar mai amănunțit al activităților Comisiei, asigurând faptul că Parlamentul 
beneficiază de același tratament din partea Comisiei ca și Consiliul de Miniștri;

34. constată că anumite dispoziții ale actualului Acord-cadru ar putea fi îmbunătățite; 
sugerează ca Parlamentul care își încheie mandatul să adopte orientările generale și 
prioritățile care vor fi urmărite în cadrul viitoarelor negocieri privind Acordul-cadru, astfel 
încât respectivele propuneri să poată fi avute în vedere de Parlamentul proaspăt constituit; 

35. consideră că în cadrul actualului mandat ar trebui să se exploreze pe deplin posibilitățile 
oferite de tratatele în vigoare în vederea consolidării responsabilității politice a 
executivului și pentru a asigura o eficiență maximă a dispozițiilor existente în domeniul 
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cooperării legislative și politice;

36. reamintește că o serie de aspecte tehnice, cum ar fi actele delegate, actele de punere în 
aplicare, evaluarea impactului, procedurile aplicate în ceea ce privește inițiativele 
legislative și întrebările parlamentare necesită o actualizare având în vedere experiența 
acumulată în cursul prezentului mandat; 

37. regretă că nu s-a dat curs apelurilor sale repetate pentru renegocierea Acordului 
interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 pentru a lua în considerare noul 
mediu legislativ creat de către Tratatul de la Lisabona, pentru a consolida cele mai bune 
practici actuale și a actualiza acordul, în conformitate cu agenda pentru o reglementare 
inteligentă; 

38. invită Consiliul de Miniștri să își exprime poziția cu privire la posibilitatea de a participa 
la un acord trilateral, alături de Parlament și de Comisie, cu scopul de a realiza progrese 
suplimentare în legătură cu aspectele tehnice deja menționate în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare, în acordul bilateral dintre Parlament și Consiliul de Miniștri 
și, parțial, în Acordul-cadru;

39. consideră că, fără a aduce atingere posibilității de a încheia un acord tripartit între 
Parlament, Comisie și Consiliu, chestiunile care privesc în mod exclusiv relațiile dintre 
Parlament și Comisie ar trebui să facă în continuare obiectul unui acord-cadru bilateral; 
subliniază că Parlamentul nu va accepta să se renunțe la niciunul dintre obiectivele care 
pot fi atinse în conformitate cu Acordul-cadru în vigoare; 

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport a fost redactat pentru a evalua punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, 
analizând în special implicațiile principalelor modificări introduse de acesta, de la data intrării 
sale în vigoare, în ceea ce privește relațiile interinstituționale dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană. 

În acest context și având în vedere faptul că Tratatul de la Lisabona urmărește să consolideze 
prerogativele democratice ale UE, raportorul a subliniat, într-o primă etapă, necesitatea de a 
crea o legătură mai directă între opțiunile exprimate de votanți și desemnarea Președintelui 
Comisiei. De fapt, deși Tratatul de la Lisabona nu a redus importanța rolului Comisiei 
Europene, acela de „motor” care asigură continuitatea activității Uniunii Europene, în ultimii 
patru ani Comisia a pierdut, în practică, o parte din influența sa politică în cadrul arhitecturii 
instituționale a UE. Această eroziune a competențelor Comisiei este, într-o mare măsură, 
asociată cu criza economică și financiară, care face necesare cu precădere măsurile bazate pe 
intervenția Consiliului European și influența acestuia și favorizează metoda 
interguvernamentală, în detrimentul metodei comunitare.

În acest context și în măsura în care aprofundarea integrării europene și protejarea metodei 
comunitare fac necesară consolidarea poziției Comisiei, care trebuie să joace un rol-cheie în 
cadrul arhitecturii instituționale europene, este extrem de important să fie avute în vedere 
toate soluțiile posibile pentru a spori legitimitatea democratică a acesteia, influența sa politică 
și eficiența sa, fie pe baza tratatelor în vigoare, fie prin intermediul unei viitoare revizuiri a 
acestor tratate.

În conformitate cu tratatele în vigoare și având în vedere alegerile din 2014 pentru 
Parlamentul European, raportorul sprijină propunerea privind desemnarea candidaților la 
funcția de Președinte al Comisiei de către partidele politice europene. Cu toate acestea, 
raportorul consideră că problema referitoare la legitimitatea Comisiei ar trebui să fie analizată 
în mod detaliat în cadrul unei viitoare revizuiri a tratatelor. În acest context și făcând 
abstracție de preferința pentru un model parlamentar sau pentru o abordare orientată spre 
președinție prin alegerea directă a Președintelui Comisiei, raportorul consideră că, fără a 
aduce atingere consolidării competențelor de control ale Parlamentului, ar trebui să se evite o 
parlamentarizare excesivă a sistemului, ținându-se seama de principiul separării puterilor. În 
acest scop și pentru a consolida competențele de control ale Parlamentului, raportul propune 
reducerea majorității necesare la ora actuală în temeiul articolului 234 din TFUE pentru 
adoptarea unei moțiuni de cenzură privind activitatea Comisiei, impune candidatului la 
Președinția Comisiei obligația de a-și prezenta programul politic în fața Parlamentului 
European și atrage atenția asupra importanței programării anuale și multianuale a Uniunii. Pe 
de altă parte, pentru a evita o parlamentarizare excesivă a sistemului, raportorul susține că, în 
conformitate cu principiul separării puterilor, ar trebui să se acorde mai multă autonomie 
Președintelui Comisiei în ceea ce privește alegerea membrilor echipei sale, fără ca acesta să 
fie obligat în anumite situații să solicite demisia comisarilor. Așadar, raportul nu face referire 
la votul de neîncredere la adresa membrilor individuali ai Comisiei. 

În ceea ce privește eficiența Comisiei, având în vedere faptul că reducerea preconizată a 
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dimensiunii Comisiei, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din TUE, nu va mai avea 
loc în 2014, ca urmare a deciziei adoptate de Consiliul European la solicitarea guvernul 
irlandez, raportorul propune să se instituie un sistem de rotație între comisarii cu portofoliu și 
comisarii fără portofoliu, pe baze egale, care să reflecte particularitățile demografice și 
geografice ale tuturor statelor membre. Acest sistem ar îmbunătăți funcționarea Comisiei prin 
asigurarea unei relative stabilități în ceea ce privește numărul și conținutul portofoliilor și prin 
facilitarea procedurilor de coordonare internă, garantând în același timp faptul că există o 
reprezentare echilibrată a specificităților și a intereselor tuturor statelor membre în cadrul 
procesului decizional al Comisiei. În acest scop, toți comisarii ar trebui să aibă în continuare 
același statut juridic, iar dreptul comisarilor fără portofoliu de a participa la procesul 
decizional ar trebui să fie pe deplin recunoscut.

În plus, ținând seama de faptul că Tratatul de la Lisabona a consolidat în mod considerabil 
rolul Parlamentului European, conferindu-i acestuia noi competențe importante în ceea ce 
privește legislația UE și acordurile internaționale, raportorul realizează, de asemenea, o 
evaluare a performanței Parlamentului și a Consiliului, precum și a interacțiunii acestora în 
domeniile menționate. În ceea ce privește aspectele menționate mai sus, raportorul a ajuns la 
concluzia că, deși Parlamentul a înregistrat un succes în privința recunoașterii noilor sale 
competențe și a rolului său de colegislator responsabil, iar în domeniul relațiilor sale cu 
Comisia s-au făcut progrese importante, există în continuare anumite probleme și deficiențe, 
mai precis în legătură cu schimbul de informații, actele delegate și actele de punere în 
aplicare, evaluarea impactului, procedurile aplicate în ceea ce privește inițiativele legislative 
și întrebările parlamentare, care necesită o analiză mai atentă și adoptarea unor măsuri.

În final, având în vedere principiul cooperării loiale între instituții, raportul prezintă o serie de 
recomandări cu privire la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană și invită Consiliul să participe la un acord trilateral separat, 
alături de Parlament și de Comisie, cu scopul de a realiza progrese suplimentare în legătură cu 
anumite aspecte tehnice deja menționate în Acordul interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, în acordul bilateral dintre Parlament și Consiliul de Miniștri și, parțial, în Acordul-
cadru. 


