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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale
(2013/2185(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special preambulul, 
articolul 4 alineatul (3) (cooperarea loială între Uniune și statele membre), articolul 5 
(delegarea competențelor și subsidiaritatea), articolul 10 alineatul (1) (democrația 
reprezentativă) și alineatul (2) (reprezentarea cetățenilor europeni) și articolul 12 (rolul 
parlamentelor naționale),

– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, în special preambulul și titlul II privind cooperarea interparlamentară, precum 
și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexate 
la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere rezoluțiile sale din 22 mai 1997, referitoare la relațiile dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale1, din 7 februarie 2002, referitoare la relațiile dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale în contextul integrării europene2 și din 7 
mai 2009, referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele 
naționale în cadrul Tratatului de la Lisabona3, 

– având în vedere Raportul A7-0056/2014 din 28 ianuarie 2014 referitor la adecvarea 
reglementărilor UE și la subsidiaritatea și proporționalitate („O mai bună legiferare” - al 
19-lea raport, pe 2011),

– având în vedere recomandările finale din 20 decembrie 2011 ale Grupului de coordonare 
pentru parlamentele naționale în cadrul Tratatului de la Lisabona,

– având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei privind relațiile între Comisia Europeană și 
parlamentele naționale, în special cel din 20124,

– având în vedere concluziile Conferinței președinților parlamentelor din Uniunea 
Europeană după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona5, în special cele de la 
Varșovia și Nicosia, 

– având în vedere contribuțiile și concluziile reuniunilor Conferinței organelor parlamentare 
specializate pentru afacerile Uniunii (COSAC), precum și rapoartele sale semestriale, 
legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona6, în special cel de la Vilnius,

                                               
1 Texte adoptate, T6-0319/1997.
2 Texte adoptate, P7_TA(2002)0058.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565. 
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do. 
6 http://www.cosac.eu/. 
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– având în vedere al XX-lea Raport semestrial al COSAC, în special părțile referitoare la 
legitimitatea democratică a UE și rolul parlamentelor naționale, la dialogul politic și la 
alegerile europene din 2014,

– având în vedere contribuția parlamentelor naționale în cadrul reuniunii COSAC la nivel de 
președinți, organizate de parlamentul grec la Atena, pe 26 și 27 ianuarie 2014,

– având în vedere orientările privind cooperarea interparlamentară adoptate de Conferința 
președinților parlamentelor din Uniunea Europeană, la Lisabona, la 21 iulie 2008, 

– având în vedere concluziile Conferințelor interparlamentare privind politica externă și de 
securitate comună (PESC) și politica de securitate și apărare comună (PSAC), din 9-10 
septembrie 2012, la Paphos (Cipru), din 24-26 martie, la Dublin (Irlanda ) și din 4-6 
septembrie 2013, la Vilnius (Lituania), precum și cu privire la guvernanța economică și 
financiară a UE, prevăzută la articolul 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța economică și monetară (TSCG), din 16-17 octombrie, de la Vilnius (Lituania),

– având în vedere rezoluțiile sale din 12 decembrie 2013, referitoare la problemele 
constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri în Uniunea Europeană1, precum 
și la relațiile dintre Parlamentul European și instituțiile care reprezintă guvernele 
naționale2,

– având în vedere raportul intitulat: „Către o autentică Uniune economică și monetară”, 
prezentat la 5 decembrie 2012 de președinții Van Rompuy, Juncker, Barroso și Draghi, 

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 13-14 decembrie 2012, din 24-25 
octombrie 2012 și din 19-20 decembrie 2013, 

– având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri constituționale referitor la aplicarea 
Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European (2013/2130(INI), 
adoptat la ... februarie 2014,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât configurația instituțională actuală a Uniunii Europene este definită de TUE ca o 
etapă a procesului de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse, inițiat odată cu 
instituirea Comunităților Europene;

B. întrucât, în virtutea principiului cooperării loiale, Uniunea și instituțiile naționale se 
respectă și se asistă reciproc în efectuarea îndatoririlor care decurg din tratate, acestea din 
urmă facilitând realizarea misiunilor Uniunii și evitând să ia măsuri care ar putea periclita 
realizarea obiectivelor Uniunii;

C. întrucât articolul 12 din TUE, referitor la activitățile parlamentelor naționale, consolidează 
principiul cooperării loiale, stabilind că rolul lor este de a contribui în mod activ la buna 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0598.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0599.
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funcționare a Uniunii;

D. întrucât principiul atribuirii delimitează competențele Uniunii, al cărui rol se întemeiază 
pe principiile subsidiarității și proporționalității și întrucât parlamentele naționale asigură 
respectarea principiului subsidiarității de către proiectele de acte legislative;

E. întrucât legitimitatea și responsabilitatea democratice trebuie asigurate la nivelul la care 
sunt adoptate și aplicate deciziile;

F. întrucât funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative și pe 
o dublă legitimitate democratică, bazată pe Parlamentul European și pe statele membre 
reprezentate în Consiliu de către guvernele lor respective, la rândul lor democratic 
responsabile în fața parlamentelor naționale și în fața cetățenilor lor;

G. întrucât Parlamentul European și parlamentele naționale sunt, fiecare în propria sferă, 
pilonii dublei legitimități europene: prima se referă la o instituție în care cetățenii sunt 
direct reprezentați la nivelul Uniunii și a doua la instituțiile naționale față de care sunt 
direct responsabile guvernele lor respective, reprezentate în Consiliu;

H. întrucât, prin urmare, ansamblul parlamentelor naționale nu constituie o „a treia cameră” 
în structura constituțională a Uniunii Europene, ci reprezintă un instrument care face ca a 
doua cameră a Uniunii, și anume Consiliul, să fie mai democratică;

I. întrucât rolul parlamentelor naționale în verificarea subsidiarității a fost înțeles de 
majoritatea parlamentelor naționale mai degrabă ca un instrument de „dialog politic” cu 
instituțiile europene decât ca un instrument juridic formal de blocare a procesului 
legislativ;

L. întrucât, prin urmare, trebuie să se ia în considerare această orientare a parlamentelor 
naționale și să țină cont de opiniile care nu cenzurează aplicarea corectă a principiului 
subsidiarității;

M. reamintind că este important ca fiecare parlament național și fiecare cameră a acestora să 
consolideze, în special în contextul mecanismului de alertă timpurie, legătura cu 
parlamentele regionale cu puteri legislative;

N. întrucât includerea parlamentelor naționale într-un sistem parlamentar european ar trebui 
concepută în perspectiva unei avansări spre o Uniune tot mai integrată, mai democratică, 
mai transparentă și mai aproape de cetățenii săi;

O. întrucât cooperarea interparlamentară are scopul esențial de a accelera cursul integrării 
europene prin schimbul de informații, aprofundarea problemelor comune, îmbogățirea 
reciprocă a reflecțiilor și facilitarea transpunerii dreptului european în legislația națională;

P. întrucât, în plus, în actuala fază de integrare europeană, parlamentele naționale, deși nu 
exercită în mod direct o funcție legislativă la nivelul UE, au un rol specific și special, de a 
„consolida” conștiința europeană în statele membre și de a aduce cetățenii mai aproape de 
Europa;
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Q. întrucât, în condițiile creării Conferinței interparlamentare pentru PESC/PSAC și a 
Conferinței interparlamentare pentru guvernanța economică și financiară, precum și ale 
consolidării întâlnirilor interparlamentare la nivel de comisii ca format preferat, COSAC 
ar trebui să-și asume rolul de a evalua periodic situația generală a procesului de integrare;

R. întrucât „dialogul politic”, în special cel din contextul Semestrului european pentru o 
coordonare ex-ante a politicilor economice, inițiat de Comisia Europeană și parlamentele 
naționale, are nevoie de o mai mare implicare a Parlamentului European, în special în 
vederea interdependenței deciziilor între Parlamentul European și parlamentele naționale;

S. întrucât noul cadru instituțional al Tratatului de la Lisabona este clar cu privire la rolul și 
contribuția parlamentelor naționale, însă punerea în aplicare a acestuia a avut loc fără o 
analiză clară de ansamblu la nivel instituțional;

T. întrucât această lacună se datorează în parte necesității unei definiții mai precise și a unei 
recunoașteri instituționale mai bune a rolului Conferinței președinților parlamentelor din 
UE ca loc al impulsului politic în relațiile interparlamentare;

U. întrucât, la aproape cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 
vederea unei viitoare Convenții, consolidarea și organizarea ordonată a relațiilor dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale sunt esențiale pentru a evita suprapunerile 
și pentru a asigura nu numai o mai mare legitimitate democratică a procesului de integrare 
europeană, ci și un control democratic realizat la momentul potrivit și la nivelul la care 
deciziile sunt adoptate și puse în aplicare, garantând o informare adecvată a tuturor 
actorilor procesului legislativ;

I. Rolul parlamentelor naționale în privința legitimității democratice a Uniunii 
Europene

1. salută faptul că dispozițiile tratatelor prevăd pentru parlamentele naționale o serie de 
drepturi și obligații pentru a le permite să contribuie în mod activ la buna funcționare a 
Uniunii; consideră că aceste drepturi și îndatoriri se referă la:

a) participarea activă la formarea dreptului european (puterea de a ratifica tratate, 
participarea la convenția menționată la articolul 48 din TUE, controlul guvernelor 
naționale, controlul subsidiarității, posibilitatea excepțională de opoziție, transferul 
dreptului european în legislația națională);

b) dialogul politic (cooperarea interparlamentară la mai multe niveluri, schimbul reciproc 
de informații cu instituțiile europene, în special cu Parlamentul European);

2. subliniază că dubla legitimitate - Uniunea popoarelor și a statelor - se exercită la nivel 
european în domeniul legislativ prin participarea Parlamentului European și a Consiliului; 
observă că, pentru ca statele să fie reprezentate în dimensiunea lor unitară și democratică, 
este necesar ca poziția guvernelor să reflecte orientarea parlamentelor naționale; 
subliniază că parlamentele naționale, prin îndeplinirea funcțiilor de direcționare și control 
asupra guvernelor lor, contribuie la creșterea nivelului democratic al Consiliului;
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3. dorește ca parlamentele naționale, în acest scop

a) să amelioreze, dintr-o perspectivă a convergenței, mecanismele de direcționare și 
control;

b) să exercite un rol de orientare preventivă în raport cu activitatea miniștrilor și a 
guvernelor naționale în cadrul Consiliului;

c) să exercite un control asupra pozițiilor exprimate de miniștri și guvernele naționale în 
cadrul Consiliului;

d) să aibă un rol de orientare și control eficace în privința aplicării corecte a directivelor și 
regulamentelor;

și dorește o mai mare transparență a deliberărilor Consiliului în formație legislativă;

4. regretă, prin urmare, lipsa de transparentă a deliberărilor Consiliului în formație legislativă 
și asimetria informativă între Parlamentul European și Consiliu; solicită Consiliului să-și 
îmbunătățească nivelul de transparență pentru a-l aduce la conformitate cu cel garantat de 
Parlamentul European, în special în etapele pregătitoare ale procesului legislativ;

5. remarcă că lipsa de transparență a deliberărilor Consiliului în formație legislativă face 
imposibilă o reală responsabilitate a guvernelor față de adunările lor naționale respective;

6. constată că, până în prezent, în controlul principiului subsidiarității au fost arătate doar 
„două cartonașe galbene” și niciun „cartonaș portocaliu” și reamintește că finalitatea 
mecanismului de alertă timpurie nu este blocarea procesului decizional european, ci 
ameliorarea legislației Uniunii;

7. consideră, prin urmare, că controlul respectării principiului subsidiarității de către 
parlamentele naționale și instituțiile UE nu reprezintă o limită, ci o datorie, în măsura în 
care ajută la modularea formelor și conținutului legislației europene în funcție de nevoile 
cetățenilor;

8. consideră că mecanismul de alertă timpurie ar trebui conceput și utilizat ca un instrument 
important pentru cooperarea proactivă între instituțiile europene și instituțiile naționale;

9. salută faptul că practica adaptează acest instrument la sistemul de comunicare și dialog 
pentru cooperare între diferitele niveluri instituționale ale sistemului european 
pluridimensional;

10. consideră că, având în vedere dimensiunea dinamică a principiului subsidiarității, avizele 
motivate adresate de parlamentele naționale trebuie luate în considerare de către 
instituțiile inclusiv pentru a înțelege ceea ce Uniunea ar trebui să facă în scopul de a 
realiza obiectivele acțiunilor legislative preconizate, și solicită Comisiei să fie rapidă și 
circumstanțială în răspunsurile la avizele motivate și contribuțiile parlamentelor naționale;

II. Relațiile interparlamentare în contextul integrării europene progresive
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11. reiterează că cooperarea interparlamentară în Europa nu înlocuiește controlul parlamentar 
normal pe care Parlamentul European îl exercită în limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratate și pe care parlamentele naționale îl exercită asupra guvernelor lor în 
afacerile europene; consideră că aceasta ar trebui să aibă următoarele obiective:

a) facilitarea schimburilor de informații și bune practici între parlamentele naționale și 
Parlamentul European, cu obiectivul de a consolida controlul, contribuția și examinarea 
parlamentelor la toate nivelurile, fără a aduce atingere competențelor lor respective;

b) garantarea exercitării efective a competențelor parlamentare în afacerile UE;

c) promovarea unei dimensiuni parlamentare și politice autentic europene;

d) promovarea cooperării cu parlamentele țărilor terțe;

12. consideră că întâlnirile interparlamentare constituie „puncte de joncțiune” între politicile 
europene și politicile naționale care facilitează o osmoză profitabilă între acestea; 
consideră că acestea au în special scopul de a permite parlamentelor naționale să ia în 
considerare, în cadrul dezbaterilor naționale, perspectiva europeană și de a permite 
Parlamentului European să ia în considerare, în cadrul dezbaterii europene, perspectivele 
naționale; reiterează faptul că scopul acestei cooperări nu este crearea unui nou organism 
parlamentar mixt care să se insereze în actualele ciclurile decizionale ale Uniunii, ceea ce 
ar fi și ineficient, și nelegitim din punct de vedere democratic și constituțional;

13. reamintește că originalitatea sistemului parlamentar european in fieri are nevoie de un 

cadru juridic și de o practică mai structurate, care trebuie stabilite în colaborare cu 

parlamentele naționale, pentru a avansa în procesul de „parlamentarizare” a Uniunii

Europene și a consolida „un sistem parlamentar pe mai multe niveluri”;

14. subliniază că această cooperare nu pot fi detașată de finalitatea obligatorie de a „contribui 
în mod activ la buna funcționare a Uniunii” și că, prin urmare, este de dorit o mai bună 
coordonare a reuniunilor interparlamentare și instrumentelor de cooperare, în scopul 
creșterii eficacității și calității și al accentuării caracterului funcțional al parcursului 
integrării;

15. consideră că dezvoltarea conferințelor interparlamentare structurate ar trebui să se bazeze 
pe un cadru comun de funcționare, ținând cont de specificul fiecăreia;

16. consideră de dorit, pentru a evita suprapunerile, reducerea costurilor și creșterea eficienței 
reuniunilor și conferințelor interparlamentare, o mai bună coordonare, internă și externă, 
între programul propus de parlamentul statului membru care deține președinția Consiliului 
și programul de activitate al comisiilor Parlamentului European; 

17. atrage atenția asupra necesității ca cooperarea interparlamentară, respectând competențele 
fiecărei conferințe, reuniuni sau întâlniri, să beneficieze de un impuls politic mai accentuat 
și de un cadru structural mai bun din partea Conferinței președinților parlamentelor din 
Uniunea Europeană;

18. constată, de asemenea, că întâlnirile interparlamentare ale comisiilor satisfac în mare parte 
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exigențele de eficacitate și solicită, de asemenea, o consolidare a cooperării pe probleme 
legislative specifice la nivelul raportorilor;

19. consider că, ținând seama de noile conferințe interparlamentare cu privire la PESC/PSAC 
și la guvernanța economică și financiară, COSAC ar trebui să se specializeze și să fie 
considerată în primul rând ca fiind locul în care se dezvoltă dialogul discursiv asupra 
situației Uniunii;

20. salută rolul platformei IPEX, în special ca instrument pentru schimbul de informații 
privind procedurile de control parlamentar, în ciuda dificultăților provocate uneori de 
problema lingvistică; salută rolul platformei IPEX, în special ca instrument pentru 
schimbul de informații privind procedurile de control parlamentar, în ciuda dificultăților 
provocate uneori de problema lingvistică;

21. subliniază că cooperarea interparlamentară ar trebui să fie deschisă și cuprinzătoare, și își 
exprimă îngrijorarea cu privire la organizarea unilaterală de întâlniri interparlamentare 
restrânse, care exclud anumite parlamentele și care conduc la agregarea unor poziții în 
esență necooperative cu privire la activitățile UE; arată că o astfel de practică este în 
contradicție cu litera și spiritul tratatelor și subliniază că aceleași considerații se aplică și 
cooperării interparlamentare la nivel administrativ;

22. observă că „dialogul politic” (sau „inițiativa Barroso”, lansată în 2006) și mecanismul de 
alertă timpurie „sunt două fețe ale aceleiași monede”; ia act de dezvoltarea unui spectru 
larg de relații între parlamentele naționale și Comisia Europeană și de crearea unui „dialog 
politic consolidat” în contextul Semestrului european pentru coordonarea ex-ante a 
politicilor economice; își propune să urmărească cu atenție relațiile dintre Comisia 
Europeană și parlamentele naționale;

23. solicită o reflecție atentă cu privire la relațiile dintre Comisie și parlamentele naționale și 
speră că, în spiritul tratatelor, va exista o mai mare coimplicare a Parlamentului European 
în relațiile dintre Comisie și parlamentele naționale;

III. Evoluții și propuneri

24. propune elaborarea unui acord interparlamentar între parlamentele naționale și 
Parlamentul European pentru a reglementa cooperarea organizată și eficientă în punerea în 
aplicare a articolului 9 din Protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona și a articolului 130 
din Regulamentul său de procedură, care să includă:

a) liniile generale ale cooperării parlamentare;

b) un cadru comun de funcționare;

c) chestiunile europene de interes comun, de natură generală sau sectorială;

d) schimbul de informații, documente și cele mai bune practici;

e) facilitări pe bază de reciprocitate a contactelor interparlamentare;
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25. speră că vor avea loc, în contextul cooperării interparlamentare din Uniune, reuniuni 
periodice și eficace ale grupurilor politice și partidelor politice europene;

26. ia act de modificările regulamentului, care au integrat noutățile Tratatului de la Lisabona 
referitoare la rolul parlamentelor naționale în UE;

27. sugerează să se prevadă o linie bugetară pentru a sprijini o cooperare interparlamentară 
eficientă și adecvată în probleme legislative specifice la nivel de comisii și raportori;

28. subliniază că cooperarea interparlamentară ar trebui să urmărească întotdeauna reunirea 
„oamenilor potriviți, la momentul potrivit și pe tema potrivită”, pentru ca deciziile, în 
sferele lor de competență respective, să fie îmbogățite de valoarea adăugată a dialogului și 
dezbaterii;

29. consideră că principala sarcină a COSAC este o discuție periodică aprofundată asupra 
situației Uniunii, în vederea integrării treptate a popoarelor și statelor europene;

30. propune ca COSAC să procedeze la o examinare detaliată a problemelor cu care se 
confruntă parlamentele naționale în exercitarea prerogativelor acordate de Tratatul de la 
Lisabona;

31. dorește o continuare a Conferințelor privind PESC/PSAC și privind guvernanța 
economică și financiară;

32. dorește o cooperare interparlamentară eficace în privința Eurojust și Europol;

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Intenția acestui raport este de a suscita un interes special cu privire la un aspect decisiv al 
parcursului către o mai mare integrare a UE. Este necesară o reînnoire a legăturii dintre 
cetățeni și Europa: ce pot face instituțiile în această privință? Printre instituțiile europene 
trebuie incluse și parlamentele statelor membre ale UE. Acestea sunt, în realitate, parte a unui 
„sistem parlamentar european”. Am putea, în plus, susține că acestea nu sunt doar organe ale 
statului lor respectiv, ci și ale UE. Sarcina lor este de a face complet democratică ceea ce am 
putea numi a doua cameră a UE, și anume Consiliul, și de a face Europa mai apropiată de 
cetățeni.

Parlamentul European (PE) a acordat o atenție specială rolului parlamentelor naționale (PN), 
pentru a răspunde acuzației de „deficit democratic” în UE și de a-și găsi aliați valoroși în 
edificarea unei conștiințe europene. La puțin timp după intrarea în vigoare a tratatului de la 
Lisabona a fost constituit un Grup de coordonare pentru relațiile cu PN. Anterior, PE s-a 
ocupat de această chestiune în trei rânduri, în 1997, prin Raportul Neyts-Uyttebroeck, în 2002, 
prin Raportul Napolitano și în 2009, prin Raportul Brok. Asupra rolului PN s-au concentrat 
mai multe reuniuni ale COSAC din această legislatură, iar chestionarul pregătit pentru al 21-
lea Raport semestrial ce urmează a fi prezentat la următorul COSAC, la Atena, în luna iunie, 
include un capitol dedicat special cooperării dintre PN și PE.

În cadrul acestei ample reflecții cu privire la relația dintre PE și PN, prezentul raport survine 
într-un moment de criză și de neîncredere a cetățenilor față de Europa, astfel încât este 
urgentă continuarea „europenizării PN”.
În esență, trebuie să ne întrebăm în ce măsură este pus în aplicare Tratatul de la Lisabona cu 
privire la rolul PN, ce trebuie corectat sau a completat și, în primul rând, cum ar trebui să se 
încadreze PN în ansamblul instituțiilor europene. 

Ideea unui „sistem parlamentar european” pare viabilă dacă se ține seama de primele cuvinte 
din articolul 12 TUE: „Parlamentele naționale contribuie în mod activ la buna funcționare a 
Uniunii”. Și în Protocolul nr. 1, funcția PN este concepută ca o funcție activă în integrarea 
europeană, cu atât mai reală cu cât părțile participante declară obiectivul de a „încuraja o mai 
mare participare a PN la activitățile UE”. Desigur, încadrarea rolului PN depinde în mare 
măsură de ideea pe care o avem despre integrarea europeană. Dacă, așa cum se spune în 
articolul 1 din TUE, situația juridică actuală a UE nu se identifică cu un obiectiv atins, ci doar 
cu o „etapă” a unui parcurs în realizare, percepția rolului activ al PN ar trebui să fie înțeleasă 
ca o contribuție la o cale spre „o uniune tot mai strânsă a popoarelor Europei” (articolul 1 din 
TUE) și dacă construcția Uniunii este înțeleasă ca un grandios proiect politic, indispensabil 
pentru a „promova pacea, valorile și bunăstarea popoarelor” (articolul 3 din TUE), atunci nu 
este nepotrivit să vorbim de o dimensiune europeană necesară a oricărei activități 
parlamentare, iar relațiile dintre PE și PN nu pot fi de competiție sau conflict, ci de cooperare.

În celebra hotărâre a Curții Constituționale germane din 30 iunie 2009, care a deschis calea 
pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de către Germania, se afirmă că statele vor rămâne 
„stăpânele tratatelor”. Este o afirmație logică, dar, dacă dimensiunea europeană este o 
caracteristică necesară a PN, se înțelege că participarea lor la suveranitatea statelor în ceea ce 
privește etapele care trebuie parcurse în vederea integrării prin noi tratate presupune o 
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coimplicare, care se extinde dincolo de puterea neschimbată de a interveni în ratificare. Din 
aceasta derivă participarea PN la convenția menționată la articolul 48 din TUE și dreptul lor la 
o informare prealabilă specifică cu privire la fiecare cerere de extindere a Uniunii.

Dar se pare că aceste ajustări ale puterilor originare ale PN ca organe de stat, prevăzute la ale 
articolul 12 literele (d) și (e) din TUE, nu le transformă în organe „latu sensu” ale structurilor 
europene. În schimb, preambulul Protocolului nr. 1 identifică clar două categorii de sarcini ale 
PN în structura UE: controlul guvernelor naționale și contribuția consultativă.

Este deosebit de important să se verifice dacă și cum se aplică primul aspect, pentru acea 
concepție care vede deja în UE un fel de bicameralism: PE reprezintă popoarele, iar Consiliul 
este reprezentant colegial al statelor. Dar, pentru ca statele să fie reprezentate în dimensiunea 
lor unitară și democratică, este necesar ca poziția guvernelor să reflecte orientarea 
parlamentelor lor. Prin urmare, acestea ar trebui să colaboreze cu miniștrii respectivi înainte și 
după fiecare reuniune a Consiliului. O astfel de activitate nu este doar o exigență internă a 
statelor individuale, ci și o dimensiune cu adevărat europeană. Prin urmare, trebuie subliniat 
cu fermitate că PN nu constituie o a treia cameră în structura constituțională europeană, ci 
sunt organisme care fac democratică a doua cameră, Consiliul. 

Cu toate acestea, se pare că PN li se atribuie o putere de decizie autonomă, care produce 
imediat efecte juridice, în controlul subsidiarității. Însă acest control poate fi interpretat nu ca 
un instrument de frânaj și blocare, chiar și cu numeroasele limitări descrise în Protocolul nr. 2, 
ci mai degrabă ca o oportunitate de colaborare promoțională și activă, fie și numai la nivel de 
consiliere și nu de decizie. Dacă ne gândim bine, în realitate subsidiaritatea este rațiunea UE, 
și nu o limită. UE există pentru că statele singure nu pot realiza obiectivele păcii și 
prosperității indicate la articolul 2 din TUE. Din acest motiv, diferitele „avize motivate” ar 
trebui considerate, poate, nu ca o indicație negativă despre ceea ce UE nu trebuie să facă, ci ca 
o sugestie pozitivă pentru ceea ce ea trebuie să facă. 

În contextul așa-numitei „funcții consultative”, care ar putea fi, însă, cel mai bine descrisă ca 
un „dialog politic”, relația dintre PE și PN este deosebit de intensă și ar trebui poate să-și 
găsească o reglementare proprie mai precisă, structurată într-o logică desigur nu de înlocuire 
sau integrare decizională, ci mai degrabă de valoare adăugată pentru activitatea politică și 
legislativă a PE. Este vorba de tema cooperării interparlamentare reglementată de articolul 
12e litera (f) și, mai detaliat, de articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1.

Numărul de conferințe interparlamentare a crescut treptat, atât în privința adunărilor generale, 
cât și la nivel de comisie. Cea mai importantă noutate a fost inițierea unor întâlniri periodice 
pe tema politicii externe și de securitate comune și a guvernanței economice și financiare, în 
aplicarea articolului 13 din TSGC (pactul fiscal), și a apărut ideea unei conferințe 
interparlamentare periodice cu privire la controlul Europol. 

Această multiplicare a întâlnirilor ridică problema unei simplificări care să evite suprapunerile 
și a caracterului concret al rezultatelor. Apoi, este just să ne întrebăm care este funcția care 
rămâne COSAC, dacă mai rămâne vreuna. Par preferabile întâlnirile care au un obiect 
specific. Acestea sunt întotdeauna utile, în măsura în care permit ca legislatorii să se cunoască 
între ei și să facă schimb de experiență cu privire la bunele practici parlamentare. Însă o 
cooperare eficace, impusă de articolul 2 din Protocolul nr. 1, necesită mult mai mult. Este 
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vorba de formularea unor păreri cu privire la proiecte legislative specifice sau la opțiuni 
politice precise, astfel încât ar fi de preferat reuniunile la nivel de comisie. Valoarea lor 
adăugată, în termeni de democrație, permite o reflecție pre-legislativă mai amplă și mai 
profundă.

Articolul 9 din Protocolul nr. 1 la TUE sugerează un „acord interinstituțional” pentru a 
reglementa această chestiune, iar articolul 130 din Regulamentul de procedură al PE, 
modificat în acest sens, îl prevede explicit. Aceasta este o prevedere a Tratatului de la 
Lisabona care nu a fost încă transpusă în practică și de care va trebui să se ocupe viitoarea 
legislatură.
Următorul raport semestrial care va fi prezentat de COSAC în iunie va discuta viitorul 
COSAC. Conferințele pe tema PESC/PSAC și pe tema guvernanței economice și financiare 
aduc rezultate bune, însă ar fi o eroare să ne imaginăm că aceasta va determina o disipare a 
funcțiilor COSAC. Dacă UE nu este actualmente un obiectiv deja realizat, ci o etapă către 
integrare, atunci este necesară o instanță care să verifice periodic stadiul avansării eforturilor. 
COSAC trebuie considerată ca locul în care se dezvoltă discursul privind situația Uniunii.

De asemenea, trebuie clarificată și semnificația intensificării și instituționalizării substanțiale 
a mesajelor informative între PE și PN. În mod evident, informările reciproce permit PN să 
ofere PE evaluări întemeiate, și PE să adopte decizii împărtășite în mare măsură, astfel încât 
ar trebui să fie mai ușor și pentru PN să transpună rapid și eficient standardele europene în 
legislația națională. Însă să nu uităm că intensa rețea informativă are și sarcina de a face ca 
„gândirea europeană” să devină permanentă în toate activitățile PN. S-ar putea vorbi de o 
„subsidiaritate inversată”: formarea unei conștiințe europene poate fi realizată mult mai bine 
de PN decât de PE. În apropierea viitoarelor alegeri europene, care ar putea fi decisive pentru 
viitorul UE, mesajul oamenilor politici naționali către popoarele lor joacă un rol primordial. În 
acest context, o mare importanță o are formarea unor partide politice cu adevărat europene.


