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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 196 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European referitor la dispoziții privind ședința plenară aplicabile în comisie
(2011/2257(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B7-
0479/2011),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2011),

Întrucât:

A. Parlamentul aspiră la cele mai înalte standarde privind responsabilitatea democratică și 
transparența în special în cadrul activității sale legislative,

B. domeniul activității sale de legiferare este lărgit ca urmare a Tratatului de la Lisabona, 

C. înclinația Parlamentului către acorduri în prima lectură în cadrul procedurii legislative 
ordinare înseamnă faptul că multe decizii legislative de fond sunt luate în stadiul 
examinării în comisie,

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

2. reamintește că această modificare 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.



PE473.833v01-00 4/4 PR\879656RO.doc

RO

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 196

Textul în vigoare Amendamentul

Articolele 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, 
articolul 149 alineatele (2) și (10), 
articolele 152, 154, 156-159, 161, articolul 
163 alineatul (1), articolele 164, 165, 168, 
169, 171-174, 177 și 178 se aplică 
mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.

Articolele 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, 
articolul 149 alineatele (2) și (10), 
articolele 152, 154, 156-159, 161, articolul 
163 alineatul (1), articolele 164, 165, 166, 
articolul 167 alineatul (2), articolele 168, 
169, 171-174, 177 și 178 se aplică mutatis 
mutandis reuniunilor comisiilor.

Or. en

Justificare

Această modificare are drept scop alinierea practicii Parlamentului cu cele mai bune practici 
ale altor parlamente și oglindirea creșterii sarcinilor noastre legislative ca urmare a intrării 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În interesul unei mai mari transparențe și al unei mai 
mari responsabilități, votul final pe toate rapoartele legislative, indiferent de stadiul 
procesului legislativ, ar trebui să se desfășoare prin apel nominal, rezultatul fiind trecut în 
procesul-verbal al reuniunii.


