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Scopul prezentului document
La data de 1 decembrie 2009 Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare.

Noile dispoziții se aplică atât orizontal în toate domeniile de politică, cât și la nivel sectorial în 
politica de coeziune.

Noile norme presupun o reflecție profundă asupra modalității de acțiune în ceea ce privește 
propunerea de modificare a Regulamentului general, aflat momentan în fază de dezbatere, 
precum și claritate deplină în ceea ce privește oportunitățile și constrângerile care vor apărea 
în activitatea din următoarele luni asupra prezentului dosar.

Prin urmare, raportorul dumneavoastră consideră utilă o prezentare în cadrul comisiei a
situației actuale și a celor mai recente evoluții privind prezentul dosar pentru o mai mare 
claritate și transparență.

Informații generale
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, noul temei juridic pentru adoptarea
Regulamentului general sau modificările acestuia devine articolul 177 TFUE (ex-articolul 177 
TCE), iar procedura aplicată va fi procedura legislativă ordinară, care va înlocui procedura de 
aviz conform. 
Această modificare are consecințe foarte clare și imediate în ceea ce privește etapele 
procedurale, precum și exercitarea de către Parlament a noilor sale competențe în acest 
domeniu. 

Poziția Parlamentului European în negocierile referitoare la prezentul dosar se modifică 
radical, dată fiind poziția de egalitate cu Consiliul, astfel dobândită, și îi conferă acestuia 
dreptul de a modifica, dacă dorește, propunerea Comisiei. 
Raportorul dumneavoastră este de părere că, în temeiul noilor dispoziții, Parlamentul poate și 
ar trebui să joace în cele din urmă rolul cel mai activ, invocat în mod repetat în trecut, dar 
îngrădit de natura cadrului juridic.

Întrebări deschise…
În ultimele luni, comisia a înscris prezentul dosar pe ordinea sa zi deja de trei ori, în ciuda 
faptului că dosarul nu a fost retrimis de către Consiliu la Parlament în lipsa unui consens 
politic. 
Această acțiune s-a bazat pe cele mai bune intenții în vederea avansării dezbaterilor și pentru 
a fi pregătiți de acțiune imediat după consultarea oficială a Parlamentului. 
Data de 1 decembrie a dus la trecerea automată a dosarului în cadrul procedurii de codecizie.

Acest lucru duce la apariția unor incertitudini de natură juridică și practică ce necesită 
clarificare urgentă pentru a putea continua activitatea.

1. În primul rând, trebuie stabilit dacă se va considera oficială consultarea Parlamentului cu 
privire la prezentul dosar. Comisia a anunțat că va transmite o așa-numită „comunicare 
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«omnibus»” împreună cu lista tuturor propunerilor pendinte afectate de noile dispoziții și 
de modificarea procedurii de adoptare. Până în acel moment totuși, nu se poate iniția 
nicio activitate în acest sens în cadrul comisiei.

2. În al doilea rând, nu este clară propunerea care va fi realmente transmisă, constituind 
în acest fel baza pentru activitatea în comisie, fie textul original aprobat de Comisie la 
data de 22 iulie 2009, fie o nouă propunere care să ia în considerare acordul de 
compromis din cadrul ședinței COREPER desfășurată în data de 20 noiembrie.

3. Mai mult, conform dispozițiilor noului tratat, propunerea este transmisă concomitent 
Consiliului, Parlamentului și, de asemenea, parlamentelor naționale ale celor 27 de 
state membre, care vor avea la dispoziție maximum opt săptămâni pentru a transmite 
avizul lor cu privire la conformitatea propunerii cu principiul subsidiarității. În stadiul 
actual, există interpretări divergente ale Comisiei și Parlamentului în ceea ce privește 
necesitatea transmiterii propunerilor pendinte. Deși opiniile parlamentelor naționale nu 
au forță obligatorie, în această perioadă nu se poate adopta niciun acord oficial nici de 
către Consiliu, nici de către Parlament. Prin urmare, obținerea unui consens asupra 
chestiunii este de o importanță majoră pentru a se evita revendicarea ulterioară a unor 
drepturi în justiție legate de legitimitatea procedurii.

4. În ultimul rând, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a atras 
atenția asupra unui conflict de competențe în legătură cu prezentul dosar și a fost 
formulată o solicitare către Conferința președinților de comisie de a repartiza integral 
dosarul Comisiei EMPL ori, ca alternativă, de a aplica procedura prevăzută la articolul 
50 din Regulamentul de procedură (comisie asociată).

… și etapele următoare
De îndată ce aceste aspecte sunt clarificare și Parlamentul este consultat în mod 
corespunzător, activitatea asupra dosarului va fi inițiată. Cu toate acestea, soluționarea 
conflictului de competențe între EMPL și REGI este o condiție prealabilă în acest sens.

În acest fel, prezentarea unui proiect de raport în cadrul ședinței REGI din luna ianuarie va 
depinde, în principal, de o decizie în această privință a Conferinței președinților de 
comisie.
În cazul menținerii incertitudinii, raportorul dumneavoastră va prezenta în luna ianuarie 
un al doilea document de lucru care să analizeze în detaliu conținutul propunerii, cu 
speranța că acesta se va fi clarificat până în acel moment.


