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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolelor 49 și 50 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European privind cooperarea dintre comisiile parlamentare
(2012/2012(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 19 decembrie 2013,

– 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.
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Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul textelor fără caracter legislativ, 
avizul constă în sugestii pentru propunerea 
de rezoluție a comisiei competente.

În cazul textelor fără caracter legislativ, 
avizul constă în sugestii pentru propunerea 
de rezoluție a comisiei competente sau în 
amendamente la proiectul de propunere 
de rezoluție al acestei comisii. În cazul din 
urmă, alineatul (4) nu se aplică. 

Or. fr

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

O comisie sesizată pentru aviz poate 
adopta, în locul unui aviz, amendamente 
fie la propunerea legislativă, fie, în cazul 
unui text fără caracter legislativ, la 
proiectul de propunere de rezoluție al 
comisiei competente. Aceste 
amendamente se depun în numele 
comisiei sesizate pentru aviz de către 
președintele acesteia în termenul stabilit 
de comisia competentă în conformitate cu 
alineatul (3). În acest caz, alineatul (4) nu 
se aplică. 

Or. fr
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Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 49 – alineatul 2 – paragrafele 3 și 4

Textul în vigoare Amendamentul

Comisia competentă supune la vot 
propunerile de modificare sau sugestiile.

Comisia competentă supune la vot 
propunerile de modificare, sugestiile sau 
amendamentele.

Avizele se referă numai la chestiunile care 
intră în competența comisiei sesizate 
pentru aviz.

Avizele sau amendamentele se referă 
numai la chestiunile care intră în 
competența comisiei sesizate pentru aviz.

Or. fr

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 49 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Comisia competentă stabilește un 
termen în care comisia sesizată pentru aviz 
trebuie să se pronunțe astfel încât avizul să 
fie luat în considerare de comisia 
competentă. Aceasta notifică imediat orice 
modificare a calendarului anunțat comisiei 
sau comisiilor sesizate pentru aviz. 
Comisia competentă nu își prezintă 
concluziile înainte de expirarea acestui 
termen.

(3) Comisia competentă stabilește un 
termen în care comisia sesizată pentru aviz 
trebuie să se pronunțe astfel încât avizul 
sau amendamentele acesteia să fie luate în 
considerare de comisia competentă. 
Aceasta notifică imediat orice modificare a 
calendarului anunțat comisiei sau 
comisiilor sesizate pentru aviz. Comisia 
competentă nu își prezintă concluziile 
înainte de expirarea acestui termen.

Or. fr

Amendamentul 5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 50 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul în care Conferința președinților 
este sesizată cu privire la o chestiune de 

În cazul în care Conferința președinților 
este sesizată cu privire la o chestiune de 
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competență, în conformitate cu articolul 
188 alineatul (2) sau cu articolul 48, iar 
Conferința președinților consideră, în 
temeiul anexei VII, că subiectul intră, într-
o măsură aproape egală, în competența a 
două sau a mai multor comisii, sau că 
diferite aspecte ale subiectului intră în 
competența a două sau a mai multor 
comisii, se aplică articolul 49 și 
următoarele dispoziții complementare:

competență, în conformitate cu articolul 
188 alineatul (2) sau cu articolul 48, iar 
Conferința președinților consideră, în 
temeiul anexei VII, că subiectul intră, într-
o măsură considerabilă, în competența a
două sau mai multor comisii, aceasta poate 
decide să asocieze comisiile respective 
pentru o cooperare mai strânsă. În acest 
caz, se aplică articolul 49 și următoarele 
dispoziții complementare:

Or. fr

Amendamentul 6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 50 – liniuțele 1-5

Textul în vigoare Amendamentul

- calendarul se stabilește de comun acord 
de către comisiile implicate,

(a) calendarul se stabilește de comun acord 
de către comisiile implicate,

- raportorii în cauză se informează reciproc 
și încearcă să se pună de acord asupra 
textelor pe care le propun comisiilor 
respective, precum și asupra pozițiilor pe 
care le adoptă în cazul amendamentelor,

(b) raportorii în cauză se informează 
reciproc și încearcă să se pună de acord 
asupra textelor pe care le propun comisiilor 
respective, precum și asupra pozițiilor pe 
care le adoptă în cazul amendamentelor,

- președinții și raportorii în cauză 
identifică împreună părțile din text care 
intră în competențele lor exclusive sau 
comune și convin asupra modalităților 
precise de cooperare. În cazul unui 
dezacord cu privire la delimitarea 
competențelor, chestiunea este supusă, la 
cererea uneia dintre comisiile implicate, 
Conferinței președinților, care poate 
decide cu privire la competențele 
respective sau cu privire la aplicarea 
procedurii reuniunilor comune ale 
comisiilor, în conformitate cu articolul 
51; articolul 188 alineatul (2) al doilea 
paragraf se aplică mutatis mutandis,

(c) președinții și raportorii oricărei 
comisii asociate sunt invitați:

- comisia competentă acceptă fără a 
supune la vot amendamentele unei 
comisii asociate în cazul în care acestea se 

- la toate reuniunile comisiei competente, 
inclusiv reuniunile informale, reuniunile 
grupurilor de lucru și reuniunile 
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referă la subiecte ce sunt de competența
exclusivă a comisiei asociate. În cazul în 
care amendamentele care privesc subiecte 
care intră în competența comună a 
comisiei competente și a unei comisii 
asociate sunt respinse de prima dintre 
acestea, cealaltă comisie poate prezenta 
amendamentele direct plenului,

raportorilor alternativi, 

- la toate audierile publice,

- la toate reuniunile echipei de negociere 
menționate la articolul 70 alineatul (3) și

- la toate reuniunile de negocieri 
interinstituționale, formale sau informale 
(„triloguri”),

care tratează chestiunea;

- în eventualitatea în care are loc o 
procedură de conciliere cu privire la o 
propunere, delegația Parlamentului include 
raportorul oricărei comisii asociate.

(d) în eventualitatea în care are loc o 
procedură de conciliere cu privire la o 
propunere, delegația Parlamentului include 
raportorul oricărei comisii asociate.

Or. fr

Amendamentul 7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) Atunci când sunt îndeplinite 
condițiile de la alineatul (1) prima teză și, 
în plus, unul sau mai multe aspecte intră 
în competența a două sau mai multor 
comisii drept competențe exclusive: 

- președinții, raportorul și raportorii 
pentru aviz în cauză determină împreună 
părțile din text care intră în competența 
exclusivă a fiecărei comisii; în cazul unui 
dezacord cu privire la delimitarea 
competențelor, la cererea uneia dintre 
comisiile implicate, chestiunea este 
supusă atenției Conferinței președinților, 
care poate decide cu privire la 
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competențele respective sau cu privire la 
aplicarea procedurii reuniunilor comune 
ale comisiilor prevăzute la articolul 51; 
articolul 188 alineatul (2) al doilea 
paragraf se aplică mutatis mutandis;

- comisia competentă include fără a 
supune la vot amendamentele unei 
comisii asociate, în cazul în care acestea 
se referă doar la subiecte care sunt de 
competența exclusivă a comisiei asociate. 

Or. fr


