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Modificarea articolului 166 (Votul final) și a articolului 195 alineatul (3) (Votul în 
comisie)

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 166

Textul în vigoare Amendamentul

La votarea oricărei propuneri de act 
legislativ, indiferent dacă aceasta se face 
prin vot unic și/sau vot final, Parlamentul 
votează prin apel nominal, utilizând 
sistemul electronic de votare.

Orice vot final asupra unui raport 
elaborat de Parlament se face prin apel 
nominal, utilizând sistemul electronic de 
votare.

Or. en

Justificare

Ținând seama de studiul „Control democratic, transparență și modalități de vot în 
parlamentele naționale ale statelor membre și în Parlamentul European”, realizat la cererea 
Comisiei pentru afaceri constituționale, modificarea propusă a Regulamentului de procedură 
vizează alinierea practicii din Parlament cu cele mai bune practici din alte parlamente din 
Uniunea Europeană.

Amendamentul propus va duce, de asemenea, la creșterea transparenței și, astfel, la 
responsabilizarea democratică a deputaților față de electorat și cetățeni. Alegătorii au 
dreptul să știe cum au votat reprezentanții lor aleși pentru a le putea cere socoteală.

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 195 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Votul în comisie se face prin ridicarea 
mâinii, cu excepția cazului în care un sfert 
dintre membrii comisiei solicită votul prin 
apel nominal. În acest caz se procedează la 
vot în conformitate cu articolul 167 
alineatul (2).

(3) Votul în comisie se face prin ridicarea 
mâinii, cu excepția cazului în care este 
vorba despre un vot final asupra unui 
raport elaborat de comisie sau în care un 
sfert dintre membrii comisiei solicită votul 
prin apel nominal. În acest caz se 
procedează la vot în conformitate cu 
articolul 167 alineatul (2).
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