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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolelor 20 și 27, precum și la interpretarea articolului 48 
alineatul (2) și a articolului 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European
(2012/2012(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisorile din 17 martie și 27 septembrie 2011 ale președintelui 
Conferinței președinților de comisie

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2012),

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

2. atrage atenția asupra faptului că aceste modificări vor intra 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 20 – alineatul 3a (nou) 

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) Pentru a asigura buna desfășurare a 
procedurilor parlamentare, la propunerea 
președintelui Conferinței președinților de 
comisie, prezentată în conformitate cu 
condițiile stabilite la articolul 27 alineatul 
(2) al treilea paragraf, Președintele poate 
adopta orice măsură adecvată, inclusiv, 
dacă este cazul, modificarea sau anularea 
unei decizii referitoare la o procedură 
care a fost adoptată de o comisie 
parlamentară sau de către președintele 
acesteia. Decizia Președintelui nu poate fi 
contestată.

Or. fr

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 27 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Conferința președinților de comisie 
poate adresa recomandări Conferinței 
președinților în legătură cu lucrările 
comisiilor și stabilirea ordinii de zi în 
perioadele de sesiune.

(2) Conferința președinților de comisie
asigură coordonarea armonioasă a 
lucrărilor comisiilor parlamentare.  
Aceasta adresează recomandări 
Conferinței președinților în legătură cu 
lucrările comisiilor și stabilirea ordinii de 
zi în perioadele de sesiune.

Atunci când președintele unei comisii 
parlamentare semnalează o divergență de 
apreciere privind cooperarea dintre 
comisii și respectarea drepturilor și 
atribuțiilor acestora, chestiunea este 
supusă atenției Conferinței președinților 
de comisie.
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Atunci când constată că o comisie 
parlamentară a comis o încălcare gravă a 
dispozițiilor Regulamentului de procedură 
sau a normelor de cooperare loială între 
comisii, de natură să cauzeze pună grav 
în pericol buna desfășurare a 
procedurilor parlamentare, președintele 
Conferinței președinților de comisie, după 
audierea președinților de comisie în 
cauză, propune Președintelui să adopte 
toate măsurile adecvate, în conformitate 
cu articolul 20 alineatul (3a). 

Or. fr

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 48 – alineatul 2 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul unei proceduri a comisiilor 
asociate, prerogativele raportorului, în 
ceea ce privește aspectele legate de 
competența exclusivă a comisiei asociate, 
sunt exercitate de către raportorul pentru 
aviz al comisiei respective. În cazul unei 
proceduri cu reuniuni comune ale 
comisiilor, raportorii nu pot depune 
amendamente decât de comun acord.

Or. fr

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 50 – liniuța 4 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

Prerogativa de a prezenta amendamente 
direct în plen, în temeiul celei de-a patra 
liniuțe, constituie o dispoziție specială, 
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care are drept scop să permită arbitrarea, 
de către plen, a chestiunilor care continuă 
să facă obiectul unor controverse între 
comisia principală și comisia asociată, în 
condițiile stabilite la liniuța menționată 
mai sus. Celelalte dispoziții ale 
Regulamentului de procedură care 
limitează drepturile legate de depunerea 
de amendamente nu se aplică drepturilor 
unei comisii asociate care decurg din 
liniuța menționată mai sus.

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin scrisoarea sa din 17 martie 2011, președintele Conferinței președinților de comisie a 
adresat comisiei noastre solicitarea de a clarifica dacă dispozițiile de la articolul 48 alineatul 
(2) privind normele de prezentare în plen a amendamentelor la rapoartele din proprie inițiativă 
pot împiedica o comisie asociată să prezintă amendamente în plen în temeiul articolului 50 a 
patra liniuță.

Într-o scrisoare din 27 septembrie 2011, președintele Conferinței președinților de comisie 
menționează deopotrivă îngrijorările exprimate în legătură cu aplicarea articolului 50, cu 
privire la respectarea efectivă a angajamentelor asumate între comisia competentă și 
comisia(iile) asociată(e) cu privire la părțile de text care sunt de competența exclusivă sau 
comună. Domnia sa ne cere să studiem posibilitatea de a institui un mecanism care să aibă 
drept obiectiv asigurarea respectării angajamentelor reciproc asumate. 

Situația actuală

Articolul 50 stabilește modalitățile de cooperare între comisiile asociate, iar, în modul în care 
este formulat în prezent, acesta prevede, la a patra liniuță a doua teză, că 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”. Această dispoziție intră totuși în contradicție 
cu articolul 48 alineatul (2), care, în cazul rapoartelor din proprie inițiativă, oferă posibilitatea 
de a depune amendamente doar raportorului comisiei competente și numai în cazul în care 
amendamentele urmăresc luarea în considerare a unor informații noi. Această posibilitate se 
oferă, de asemenea, unui număr de deputați care reprezintă cel puțin o zecime din numărul 
membrilor Parlamentului. 

Având în vedere că articolul 48 alineatul (2) a constituit temeiul pentru declararea 
inadmisibilității în plen a amendamentelor depuse de o comisie asociată, solicitarea 
președintelui Conferinței președinților de comisie se referă la clarificarea relației dintre 
articolul 50 și articolul 48 alineatul (2). 

Obiectivul urmărit

Articolul 48 a fost introdus cu scopul de a accelera examinarea și adoptarea de către plen a 
rapoartelor din proprie inițiativă. Ar trebui, prin urmare, să răspundem la întrebarea 
următoare: în ce măsură acest obiectiv s-ar putea opune acordării dreptului de a depune 
amendamente raportorului unei comisii asociate?  Recunoașterea la o scară excesiv de largă a 
dreptului de a depune amendamente ar echivala, ce-i drept, cu a deschide cutia Pandorei și ar 
zădărnici astfel intenția exprimată la adoptarea acestui articol.

Pe de altă parte, articolul 50 se bazează pe principiul cooperării loiale între comisiile asociate 
în cadrul unei proceduri, principiu în virtutea căruia comisia competentă are ultimul cuvânt de 
spus, mai puțin cu privire la aspectele care țin de competența exclusivă a comisiei asociate.  
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Dacă nu se prevede posibilitatea de a acționa sau de a exercita o cale de atac în cazul 
nerespectării normelor stabilite de comun acord, nu poate fi exclus riscul ca, profitând de 
poziția sa, comisia competentă să comită abuzuri. Rolul de măsură de siguranță menită să 
împiedice abuzurile este îndeplinit de articolul 50 a patra liniuță a doua teză, care permite unei 
comisii asociate să depună amendamente direct în plen. Problema este că acesta intră în 
contradicție cu dispozițiile de la articolul 48 alineatul (2).    

Obiectivul urmărit constă, așadar, în a clarifica relația dintre aceste două articole evitând, în 
schimb, pe cât posibil, îngreunarea inutilă a procedurii de examinare și de adoptare a 
rapoartelor din proprie inițiativă în plen. Totodată, se are în vedere obiectivul de a asigura 
respectarea principiului cooperării loiale între comisiile asociate în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 50.

Trebuie stabilit, prin urmare:

a) dacă este indicat să se acorde raportorului unei comisii asociate dreptul de a depune 
amendamente la rapoartele din proprie inițiativă;

b) dacă acest drept este identic cu cel al raportorului comisiei competente sau dacă ar trebui 
limitat doar la aspectele care țin de competența exclusivă a comisiei asociate;

c) dacă este cazul să se aplice restricțiile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) în ceea ce 
privește dreptul de a prezenta amendamente direct plenului (prevăzut la articolul 50 a patra 
liniuță) sau dacă acesta din urmă trebuie considerat mai degrabă drept o dispoziție specială, 
prin care se urmărește garantarea prerogativelor comisiilor asociate în toate stadiile deliberării 
parlamentare;

d) dacă este util să profităm de această solicitare pentru a lua în considerare, în egală măsură, 
și cazul comisiilor comune.

Interpretarea celor două articole vizate, în forma propusă în proiectul de raport, se bazează pe 
ipoteza că:

- raportorul unei comisii asociate trebuie să dispună, în ceea ce privește elementele 
recunoscute ca ținând de competența sa exclusivă, de aceleași prerogative ca și raportorul 
comisiei competente;

- necesitatea de a menține și a garanta prerogativele comisiilor asociate justifică ideea de a nu 
restrânge în niciun caz domeniul de aplicare al articolului 50 a patra liniuță;

- în cazul unui raport care face obiectul unei proceduri comune, este necesară o acțiune 
concertată a celor doi raportori.

Oportunitatea extinderii problematicii

Deși solicitările formulate de către președintele Conferinței președinților de comisie se referă 
la instituirea unui mecanism prin care se urmărește soluționarea eventualelor conflicte dintre 
comisiile asociate în cadrul unui raport din proprie inițiativă, este cât se poate de legitimă 
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întrebarea dacă nu ar fi indicat să profităm de această ocazie pentru a institui un dispozitiv 
mai larg, care ar abilita Conferința președinților de comisie să participe la eforturile de 
soluționare a tuturor tipurilor de conflicte dintre comisiile parlamentare, indiferent dacă aceste 
conflicte se înscriu în cadrul aplicării articolului 50 sau sunt de altă natură.

Prin urmare, se ridică problema utilității instituirii unei „instanțe de apel”, însărcinată să 
examineze cererea unei comisii sesizate pentru aviz sau asociate care este în măsură să 
prezinte suficiente dovezi pentru a demonstra că o comisie competentă a ignorat intenționat și 
în mod grav normele privind cooperarea loială între comisii. 

Dacă urmăm această cale, ar fi indicat să se completeze articolele 20 și 27 din Regulamentul 
de procedură, astfel încât să se acorde în mod explicit Președintelui Parlamentului, în urma 
unei proceduri desfășurate în asociere cu Conferința președinților de comisii, competența de a 
soluționa în mod definitiv, prin măsuri adecvate (care ar putea merge atât de departe, încât să 
anuleze o decizie privind procedura), orice conflict de procedură care ar putea avea loc între 
comisiile parlamentare, indiferent de cazurile speciale care ar putea apărea în cadrul aplicării 
articolului 50 și a articolului 48 alineatul (2).


