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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European 
și Comisie
(2010/2118(ACI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Decizia sa din 26 mai 2006 privind revizuirea acordului-cadru privind 
relațiile dintre Parlamentul European și Comisie1 și rezoluția sa din 9 februarie 2010 
referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru 
următoarea legislatură2,

– - având în vedere deciziile Conferinței președinților din 26 noiembrie 2009 și 1 iulie 2010,

– având în vedere proiectul de acord-cadru revizuit privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie (denumit în continuare „acordul”),

– având în vedere articolul 25 alineatul (3) și articolul 127 punctul XVIII alineatul (4) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Decizia sa privind adaptarea Regulamentului de procedură al 
Parlamentului la acordul-cadru revizuit privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisie [2010/0000(REG)]3,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2010),

A. întrucât, pentru prima oară, tratatele prevăd în mod expres un temei juridic pentru 
acordurile interinstituționale;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona conferă noi competențe Parlamentului și Comisiei și 
prevede un nou echilibru interinstituțional, care trebuie să se reflecte în acord;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona aprofundează în mod semnificativ democrația în UE, 
acordând cetățenilor Uniunii, în special prin intermediul Parlamentului, o competență 
sporită de control asupra Comisiei;

D. întrucât Tratatul de la Lisabona acordă Parlamentului un statut de egalitate cu Consiliul în 
cadrul procedurii legislative ordinare și în materie de buget și un rol sporit în domeniul 
politicii externe a UE, cu excepția politicii externe și de securitate comune;

E. întrucât noul acord reflectă aceste evoluții, chiar dacă necesită anumite clarificări, 
prezentate mai jos,

                                               
1 JO C 117E, 18.5.2006, p.123.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0009.
3 Texte adoptate, P7_TA(....)....
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1. consideră că acordul revizuit marchează un progres semnificativ pentru Parlament în 
cadrul cooperării sale cu Comisia;

2. reamintește puterile care revin în mod tradițional parlamentelor din perspectiva doctrinei 
separării puterilor și care va defini, respectând pe deplin Tratatul de la Lisabona, 
realizările acordului: competențe legislative, control parlamentar asupra executivului 
(inclusiv dimensiunea relațiilor internaționale), obligații de informare și prezența 
executivului în cadrul Parlamentului;

3. salută, în special, următoarele îmbunătățiri aduse de noul acord:

3.1. Procedura și planificarea legislativă: cooperarea reciprocă

(a) dispozițiile revizuite referitoare la programul de lucru al Comisiei și la 
planificarea UE, îmbunătățirea participării Parlamentului (punctele 27, 30, 41c 
(nou) și anexa 4 revizuită);

(b) revizuirea tuturor propunerilor pendinte la începutul unui nou mandat al 
Comisiei, ținând seama în măsura cuvenită de punctele de vedere exprimate de 
Parlament (punctul 32);

(c) în domeniile în care Parlamentul participă, de obicei, la procesul legislativ, 
Comisia nu ar trebui să recurgă la instrumentele juridice neobligatorii decât în 
cazuri justificate în mod corespunzător și după consultarea prealabilă a 
Parlamentului (punctul 36b nou);

(d) angajamentul asumat de Comisie cu privire la adaptarea acquis-ului comunitar 
cât de curând posibil la noul regim al actelor delegate (punctul 41a nou);

(e) angajamentul asumat de Comisie de a raporta cu privire la acțiunile concrete 
ulterioare oricăror solicitări de inițiativă legislativă adresate în conformitate cu 
articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3.2. Control parlamentar

(f) dispozițiile detaliate referitoare la alegerea Președintelui Comisiei și a acesteia 
din urmă în calitate de colegiu, precum și la componența, posibila modificare și 
remaniere a acesteia;

(g) noile reguli privind participarea comisarilor la campaniile electorale (punctul 2b 
(nou));

(h) obligația Comisiei de a solicita avizul Parlamentului atunci când intenționează să 
revizuiască Codul de conduită;

(i) obligația persoanelor nominalizate pentru postul de director executiv al 
agențiilor de reglementare de a se prezenta în fața comisiilor parlamentare 
responsabile pentru audieri (punctul 26 nou).

3.3. Dimensiunea interinstituțională a relațiilor internaționale ale UE
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(j) dispoziții detaliate privind rolul mai important al Parlamentului în negocierile 
internaționale, inclusiv angajamentul asumat de Comisie de a transmite 
documente confidențiale referitoare la aceste negocieri urmând procedurile și 
măsurile adecvate pentru păstrarea confidențialității (punctele 19-21b nou și 
anexa 3 nouă); 

3.4. Obligații în materie de informare

(k) recunoașterea de către Comisie a rolurilor conferite de tratate Parlamentului și, 
respectiv, Consiliului, îndeosebi în ceea ce privește principiul fundamental al 
egalității de tratament, mai precis în ceea ce privește reuniunile și dispozițiile 
privind contribuțiile sau alte informații referitoare îndeosebi la aspecte 
legislative și bugetare (punctul 8);

(l) stabilirea unui dialog periodic între Președintele Comisiei și Președintele 
Parlamentului cu privire la aspecte-cheie orizontale și propunerile legislative 
importante (punctul 10);

(m) dispoziții detaliate privind informațiile care trebuie comunicate Parlamentului 
referitoare la reuniunile Comisiei cu experți naționali și pregătirea și punerea în 
aplicare a legislației și a instrumentelor juridice neobligatorii ale Uniunii 
(punctul 13a nou și anexa 1 nouă);

(n) modalitățile de cooperare în domeniul relațiilor cu parlamentele naționale 
(punctul 15a nou);

(o) dispoziții detaliate privind accesul Parlamentului la informații confidențiale, 
inclusiv la documente clasificate (anexa 2 revizuită);

(p) invită comisia sa competentă să solicite avizul Comisiei atunci când inițiază o 
revizuire a Regulamentului său de procedură în ceea ce privește relațiile cu 
Comisia.

3.5. Prezența Comisiei în cadrul Parlamentului

(q) angajamentul Comisiei de a acorda prioritate participării sale, dacă este 
solicitată, la ședințele plenare sau la reuniunile altor organe ale Parlamentului
(punctul 37);

(r) timpul afectat întrebărilor adresate tuturor membrilor Comisiei, introdus în urma 
noilor dispoziții, după modelul timpului afectat întrebărilor adresate 
Președintelui Comisiei (punctul 37a nou);

(s) îmbunătățirile aduse în ceea ce privește timpul afectat luărilor de cuvânt, 
respectându-se alocarea orientativă a timpului afectat luărilor de cuvânt; 

(t) invitația de a participa la reuniunile Conferinței președinților și ale Conferinței 
președinților de comisie (punctul 10 a treia liniuță).

4. consideră că avizul prevăzut la punctul 6 din acord este un aviz care trebuie transmis 
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Președintelui Parlamentului ca urmare a unei decizii a Conferinței Președinților; consideră 
că, înainte de a lua o astfel de decizie, Conferința Președinților ar trebui să solicite opinia 
Conferinței președinților de comisie cu privire la proiectul de Cod de conduită al 
comisarilor, mai precis în materie de conflict de interese sau deontologie;  

5. constată că, la toate conferințele internaționale, Comisia trebuie să acorde statutul de 
observator deputaților în Parlamentul European și prevede prezența acestora la toate 
reuniunile importante, în special la reuniunile de coordonare, cu ocazia cărora Comisia 
oferă informații cu privire la poziția adoptată în cadrul procesului de negociere; doar în 
cazuri excepționale, în lipsa posibilităților legale, tehnice sau diplomatice, Comisia poate 
refuza acordarea statutului de observator deputaților în Parlamentul European, dar aceste 
noțiuni ar trebui explicate în prealabil Parlamentului și interpretate foarte strict de către 
Comisie;

6. consideră că termenii „conferință internațională”, menționați la punctele 21 și 21b nou din 
acord, ar trebui interpretați în sensul că se referă nu doar la acordurile multilaterale, dar și 
la cele bilaterale care prezintă o deosebită importanță politică (și anume, acordurile 
importante de cooperare politică, comerciale sau privind pescuitul), care necesită oricum 
aprobarea Parlamentului;

7. consideră că „reuniunile organismelor instituite prin acordurile internaționale 
multilaterale”, prevăzute la punctul 21a (nou) din acord, ar trebui să înglobeze și 
organismele create prin acorduri bilaterale, dacă se respectă condițiile stabilite la acest 
punct;

8. în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Comisia informează de îndată și 
pe deplin Parlamentul atunci când intenționează să aplice provizoriu un acord 
internațional sau când propune suspendarea acestuia și ar trebui să ia în considerare avizul 
Parlamentului înainte luării unor decizii de către Consiliu;

9. invită Comisia să ofere Parlamentului toate informațiile referitoare la negocierea 
acordurilor internaționale, inclusiv „informațiile confidențiale” în sensul punctului 1.2.1 al 
anexei 2 la acord, în conformitate cu dispozițiile detaliate stabilite în această anexă; 
aceasta se aplică, de asemenea, documentelor confidențiale ale statelor membre sau ale 
țărilor terțe, sub rezerva acordului autorității de origine;

10. consideră că, în contextul acordului, instrumentele juridice neobligatorii includ 
recomandări, comunicări de interpretare, acorduri voluntare și instrumente opționale;

11. aprobă acordul anexat la prezenta decizie;

12. decide să anexeze acordul la Regulamentul său de procedură, în locul anexei XIV, pentru 
a facilita accesul și a asigura transparența;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu anexa, 
spre informare, Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Până la intrarea în vigoarea a Tratatului de la Lisabona și a noului temei juridic de la articolul 
295 din TFUE, tratatele nu au încurajat în mod explicit instituțiile UE să încheie acorduri 
interinstituționale. Acordurile interinstituționale nu pot modifica dispozițiile de drept primar; 
cu toate acestea, pot, deseori, să le clarifice. Proiectul de acord-cadru revizuit privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisie, transmis de Conferința Președinților Comisiei pentru 
afaceri constituționale în vederea aprobării sale în plen, este, de fapt, cel de-al cincilea acord 
de acest tip dintre cele două instituții. Acesta reflectă în mod strict echilibrul instituțional 
stabilit de Tratatul de la Lisabona.

Noul acord reprezintă o îmbunătățire clară și semnificativă în ceea ce privește relațiile cu 
Comisia. Ca toate acordurile, textul final evoluează în direcția unui compromis între cele două 
părți,  dar acest compromis final prezintă o apreciere echilibrată și o punere în aplicare 
motivată și coerentă a Tratatului de la Lisabona. 

Având în vedere principalii piloni ai arhitecturii parlamentare, evidențiați în raport, și anume: 
competențele legislative, controlul parlamentar asupra executivului (inclusiv dimensiunea 
relațiilor internaționale), obligațiile de informare și prezența executivului în cadrul 
Parlamentului, observațiile formulate în expunerea de motive ar trebui să se limiteze la 
punctele care nu sunt menționate în raport. 

În ceea ce privește procedura și planificarea legislativă, trebuie evidențiate două aspecte, 
care nu sunt abordate în mod expres. În primul rând, modificările aduse aspectelor legate de o 
mai bună legiferare și anunțul privind revizuirea Acordului interinstituțional privind o mai 
bună legiferare, care constituie o poziție politică de primă importanță. În al doilea rând, noile 
norme privind procedura evaluării impactului, efectuată de către Comisie. Aceste evaluări ar 
trebui să fie transparente, luând în considerare mai multe scenarii diferite, inclusiv opțiunea 
„inacțiunii”, și sunt prezentate, în principiu, comisiei parlamentare competente în cursul 
procesului de consultare a parlamentelor naționale, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

În ceea ce privește controlul parlamentar, aspectele cele mai importante sunt expuse în 
raport. Cât despre dimensiunea interinstituțională a relațiilor internaționale ale UE, 
trebuie reamintit că aceasta a constituit unul dintre cele mai dificile puncte de negociere. 
Parlamentul urmărea să fie pe deplin informat pentru a facilita desfășurarea procedurii de 
aprobare, a conferi un caracter mai previzibil acestei proceduri și a evita neîncheierea unor 
acorduri internaționale atunci când au fost finalizate negocierile.  

În ceea ce privește obligațiile de informare, aspectele legate de informațiile confidențiale și 
persoanele abilitate să solicite informații au făcut obiectul unor dezbateri aprofundate, și a fost 
nevoie de mult timp pentru a negocia detaliile de ordin tehnic privind modalitățile și 
momentul transmiterii informațiilor. Cooperarea din timp cu Parlamentul cu privire la orice 
solicitare de propuneri legislative adresată prin intermediul inițiativei cetățenilor devine o 
măsură importantă pentru asigurarea legăturii Parlamentului cu cetățenii. Noile dispoziții 
privind o mai bună monitorizare a transpunerii și aplicării dreptului Uniunii constituie o 
realizare obținută datorită noilor competențe parlamentare. 

În ceea ce privește prezența Comisiei în cadrul Parlamentului, principalele dispoziții sunt 
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explicate în cadrul raportului. Trebuie totuși subliniat faptul că aceste prevederi se referă la 
toți comisarii, inclusiv la Președinte și la Vicepreședintele pentru relații externe / Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

În conformitate cu ultimul punct, acest acord-cadru se revizuiește din perspectiva experienței 
practice până la sfârșitul anului 2011.

În concluzie, noul acord-cadru prezentat Parlamentului spre aprobare consolidează progresele 
realizate datorită Tratatului de la Lisabona și adaugă o serie de prevederi care respectă pe 
deplin tratatele și marchează un progres important în procesul de consolidare a relațiilor 
politice dintre cele două instituții.


