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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 123 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European
(2011/2058(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 11 noiembrie 2010,

– având în vedere studiul elaborat de departamentul său tematic de profil și intitulat 
„Written declarations in the European Parliament: a review of process and impact” 
(Declarațiile scrise la Parlamentul European: o revizuire a procesului și impactul acestora) 
(PE 462 424);

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

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

întrucât:

A. Parlamentul și-a extins competențele considerabil de-a lungul anilor, asigurându-și 
instrumente solide care îi permit să influențeze procesul decizional al Uniunii Europene 
în cea mai mare parte a domeniilor de acțiune ale Uniunii;

B. declarațiile scrise au constituit, în trecut, o cale eficace de abordare a unor probleme care 
prezentau o importanță deosebită pentru cetățenii Uniunii;

C. declarațiile scrise sunt utilizate în mod regulat, dar nu în număr ridicat; aceste declarații 
obțin doar în proporție redusă sprijinul necesar din partea unei majorități a deputaților 
care compun Parlamentul;

D. cel mai adesea, declarațiile scrise devin caduce la expirarea termenului prevăzut în 
Regulamentul de procedură;

E. majoritatea declarațiilor scrise adoptate sunt adresate Comisiei, recunoscută ca fiind 
singura instituție ce răspunde problemelor ridicate în declarații;

F. răspunsurile respective se limitează, în cele mai multe cazuri, la a reaminti activități în 
curs ale Comisiei și doar în cazuri excepționale se referă la o activitate specifică 
întreprinsă în urma unei declarații scrise;

G. ca urmare a extinderii competențelor Parlamentului, importanța declarațiilor scrise a 
scăzut considerabil;

H. declarațiile scrise au un impact foarte limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a 
instituțiilor, cât și în ceea ce privește influențarea deciziilor luate de acestea și pot oferi o 
impresie falsă asupra eficacității lor;
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I. declarațiile scrise ar trebui limitate treptat, iar, în următoarea legislatură, Parlamentul ar 
trebui să analizeze eventualitatea eliminării complete a acestora,

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. solicită Biroului să examineze normele în vigoare referitoare la securitate, astfel încât să 
evite o publicitate pe scară largă a declarațiilor scrise și să nu se incomodeze accesul 
deputaților în hemiciclul Parlamentului;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie în 
competențele Uniunii Europene și care nu 
abordează chestiuni ce fac obiectului unei
proceduri legislative în curs. Autorizația se 
acordă de Președinte de la caz la caz.
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și
se păstrează în fața intrării în hemiciclu 
în perioadele de sesiune, iar între 
perioadele de sesiune într-un loc adecvat, 
care urmează a fi stabilit de Colegiul 
chestorilor.

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte 
privind un subiect care se înscrie exclusiv
în competențele Uniunii Europene și care 
nu abordează chestiuni ce fac obiectului
unor proceduri legislative sau 
nelegislative în curs. Autorizația se acordă 
de Președinte de la caz la caz. Declarațiile 
scrise se publică în limbile oficiale pe site-
ul Parlamentului și se distribuie pe cale 
electronică tuturor deputaților. Ele sunt 
înscrise într-un registru electronic
împreună cu numele semnatarilor. Acest 
registru este public și accesibil prin 
intermediul site-ului Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2
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Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru.

(2) Orice deputat poate semna o declarație 
înscrisă în registru. Aceasta poate fi 
retrasă în orice moment înainte de 
sfârșitul unei perioade de trei luni de la 
înscrierea declarației în registru.

Or. en

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta, înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal și asigură publicarea 
declarației ca text adoptat.

(3) În cazul în care, la expirarea unei 
perioade de trei luni de la înscrierea sa în 
registru, o declarație este semnată de 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul, Președintele informează 
Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie 
numele semnatarilor în procesul-verbal și 
asigură publicarea declarației ca text 
adoptat.

Or. en

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) O declarație scrisă înscrisă în registru 
de peste trei luni și care nu a fost semnată 
de cel puțin jumătate dintre membrii care 
compun Parlamentul devine caducă.

(5) O declarație scrisă înscrisă în registru 
de peste trei luni și care nu a fost semnată 
de cel puțin jumătate dintre membrii care 
compun Parlamentul devine caducă, iar 
prelungirea acestei perioade de trei luni
nu este posibilă.
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