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Prefață

Stimate domnule deputat/Stimată doamnă deputată,

Ultima revizuire generală a Regulamentului de procedură a avut loc în 2009. Textul Regulamentului 
de procedură a fost, desigur, modificat și completat în repetate rânduri de la acea dată, însă toate 
aceste intervenții au avut o anvergură redusă comparativ cu proiectul de revizuire generală adop-
tat de Parlament la 13 decembrie 2016. 

Programarea acestui proces amplu de revizuire chiar la jumătatea celei de a opta legislaturi par-
lamentare reprezintă o provocare deosebită, nu numai pentru anumite părți interesate, cum ar 
fi serviciile și sistemele informatice ale Parlamentului, ci și, în primul rând, pentru principalii actori 
din cadrul acestei instituții: deputații. 

Noua versiune modificată a Regulamentului de procedură va intra în vigoare la 16 ianuarie 2017. 
Pentru a vă sprijini în activitatea dumneavoastră, Direcția Generală Președinție și Direcția Generală 
Politici Interne au decis să elaboreze această broșură informativă succintă. Acest document nu are 
un caracter exhaustiv, scopul său fiind acela de a pune în evidență anumite modificări importante 
care au fost introduse și care au un impact asupra activității dvs. zilnice, referindu-se, în special, la 
lucrările plenului și la activitatea comisiilor parlamentare, precum și la drepturile dvs. individuale și 
la aspectele administrative care vă privesc. 

Markus Winkler
Secretar General adjunct și Director General al DG Președinție

Riccardo Ribera d’Alcalá
Director General al DG Politici Interne



3

Cuprins

Calendarul evenimentelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sesiunile Parlamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Activitatea comisiilor parlamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Activitățile deputaților  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Aspecte administrative ale activității deputaților  . . . . .  20



4

Calendarul evenimentelor

În decembrie 2014, Comisia AFCO a instituit un grup de lucru a cărui misiune era de a realiza o 
revizuire generală a Regulamentului de procedură (RdP) al Parlamentului. Grupul de lucru era 
alcătuit din câte un deputat din fiecare grup politic, fiind prezidat de dl Wieland, Vicepreședinte 
al Parlamentului European.

În iulie 2016, grupul de lucru a transmis Comisiei AFCO rezultatul deliberărilor sale. Dl Corbett a 
fost desemnat în calitate de raportor. Comisia AFCO a adoptat acest raport la 8 noiembrie și l-a 
prezentat în plen în cadrul perioadei de sesiune din decembrie 2016. Exceptând câteva dintre 
modificările propuse, versiunea revizuită a Regulamentului de procedură va intra în vigoare la 
16 ianuarie 2017, în prima zi a perioadei de sesiune din ianuarie.
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Sesiunile Parlamentului

Până în prezent, Regulamentul de procedură conținea dispoziții cu privire la 15 praguri diferite 
aplicabile cererilor de deschidere a unei proceduri (40 de deputați, un grup politic sau 40 de 
deputați etc.). Majoritatea pragurilor menționate mai sus au fost înlocuite cu următoarele trei noi 
praguri, fiind ales, în fiecare caz, pragul cel mai apropiat:

a) un „prag redus” care corespunde unui număr de deputați reprezentând 5 % din deputații care 
compun Parlamentul (i.e. 38 de deputați) sau unui grup politic;

b) un „prag mediu” care corespunde unui grup politic sau mai multor grupuri politice sau unui 
procent de 10 % din deputații care compun Parlamentul;

c) un „prag ridicat” care corespunde unui grup politic sau mai multor grupuri politice sau unui 
procent de 20 % din deputații care compun Parlamentul.

Unele dintre pragurile existente nu sunt afectate de acest proces de simplificare, datorită caracte-
rului foarte specific al situațiilor în care se aplică, datorită faptului că vizează prerogative ale unor 
deputați individuali sau datorită faptului că sunt prevăzute în tratate. 

Praguri (noul articol 168a)
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Vechile articole
Comisia competentă, un grup politic sau 
un număr de cel puțin 40 de deputați pot 
depune amendamente pentru examinare 
în plen.

Noile articole  
[articolul 169 alineatul (1)]

Comisia competentă, un grup politic sau 
un număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus (38 de deputați) pot depune 
amendamente pentru examinare în plen.

[În ceea ce privește amendamentele la 
rapoartele din proprie inițiativă menționate 
la articolul 52 alineatul (2) [conform versiunii 
Revizuite a RdP, la articolul 52 alineatul (4)], 
se aplică în continuare regula potrivit căreia 
ele sunt admisibile doar dacă au fost depuse 
de către raportor, pentru a fi luate în consi-
derare informații noi, sau de cel puțin 76 de 
deputați] 

Votul în ședință plenară

Depunerea amendamentelor
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Sesiunile Parlamentului

Vechile articole
Cererile de vot pe părți, de vot separat sau 
de vot prin apel nominal pot fi depuse de un 
grup politic sau de cel puțin 40 de deputați

Noile articole  
[articolele 174, 176 și 180]

Cererile de vot pe părți, de vot separat sau 
de vot prin apel nominal pot fi depuse de 
un grup politic sau de un număr de depu-
tați care atinge cel puțin pragul redus (38 
de deputați).

Cererile de vot pe părți sau de vot separat 
cu privire la rapoartele din proprie iniți-
ativă menționate la articolul 52 alinea-
tul (2) [la articolul 52 alineatul (4) conform 
versiunii revizuite a RdP] pot fi depuse fie 
de către raportor, pentru a fi luate în consi-
derare informații noi, fie de cel puțin 76 de 
deputați (așadar, se aplică același prag ca și 
în cazul amendamentelor).

Fiecare grup politic poate depune maxi-
mum 100 de solicitări de vot prin apel 
nominal per perioadă de sesiune.

Cererile de vot pe părți, de vot separat  
sau de vot prin apel nominal
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Procedura de vot pentru rapoartele legislative

Articolul 59 și noul articol 67a stabilesc procedura de votare pentru adoptarea poziției în primă 
lectură și a poziției în a doua lectură ale Parlamentului în cadrul procedurii legislative ordinare.

O propunere de respingere imediată a propunerii Comisiei sau a poziției Consiliului poate fi 
depusă de comisia competentă, de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel 
puțin pragul redus (38 de deputați). O astfel de propunere este supusă la vot cu prioritate. Prima 
lectură se încheie dacă propunerea Comisiei este respinsă de Parlament, cu excepția cazului în 
care Parlamentul decide să retrimită propunerea comisiei competente spre reexaminare, în urma 
unei solicitări specifice în acest sens.

Orice acord provizoriu la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în urma negocierilor desfășurate 
în cadrul procedurii legislative ordinare face obiectul unui vot unic și este supus la vot înaintea 
oricăror alte amendamente, cu excepția cazului în care Parlamentul adoptă o decizie contrară. În 
cazul în care acordul provizoriu este adoptat, lectura Parlamentului se încheie.

Parlamentul poate decide, pe de altă parte, să supună la vot amendamentele depuse (inclusiv 
cele incluse în acordul provizoriu), ținând seama de cererile de vot pe părți, de vot separat sau de 
vot prin apel nominal care au fost primite.

După adoptarea deciziei susmenționate, proiectul de rezoluție legislativă se consideră a fi adoptat 
și nu este necesar ca acesta să facă obiectul unui vot separat; doar amendamentele la proiectul 
de rezoluție legislativă, dacă există, sunt supuse la vot. În acest caz, Președintele anunță că prima 
lectură s-a încheiat, iar conținutul rezoluției legislative este adaptat pentru a reflecta rezultatul 
votului.
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Sesiunile Parlamentului

Vechile articole
Nu se prevede o limită

Noile articole  
[articolul 183 alineatul (1)]

Fiecare deputat poate prezenta maximum 
trei explicații orale privind votul per perioadă 
de sesiune.

Explicațiile orale privind votul
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Conduita deputaților [noile dispoziții de la articolul 11 
alineatul (3), de la articolul 165 și de la articolul 166]

Dezbateri tematice  
(noul articol 153a)

În prezent, este posibil să se organizeze, în cadrul fiecărei perioade de sesiune, câte una sau două 
dezbateri tematice de câte o oră pe un subiect de interes major pentru politica UE. Fiecare grup 
va avea dreptul de a solicita cel puțin o astfel de dezbatere pe an. Conferința președinților va asi-
gura o distribuție echitabilă. În cazul în care o majoritate de patru cincimi din cadrul Conferinței 
președinților nu este de acord cu subiectul dezbaterii tematice, aceasta nu se va organiza.

Versiunea revizuită a Regulamentului de procedură precizează cu mai multă claritate faptul că 
deputații în Parlamentul European pot fi sancționați (de Președinte) în cazul în care folosesc 
un limbaj calomniator, rasist sau xenofob sau întreprind acțiuni pentru a perturba activitatea 
parlamentară. 

Gama de măsuri imediate și de sancțiuni ce pot fi aplicate în cazul nerespectării regulilor de con-
duită de către deputați a fost extinsă [de exemplu, deputaților li se poate interzice să reprezinte 
Parlamentul în cadrul unor evenimente externe (delegații, reuniuni interinstituționale etc.) sau 
li se pot limita drepturile de acces la informații confidențiale], iar nivelul de severitate al acestor 
măsuri și sancțiuni a crescut.

Sesiunile Parlamentului
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Activitatea 
comisiilor parlamentare

Comisii sesizate pentru aviz

Negocierile interinstituționale  
din cadrul procedurilor legislative

În conformitate cu noul articol 69c, comisiile parlamentare nu pot iniția negocieri înaintea adop-
tării unui raport în cadrul comisiei și a unei decizii de a deschide negocieri pe baza raportului 
respectiv; această decizie este adoptată cu majoritatea membrilor comisiei în cauză. Fostul articol 
74 se elimină.

Deciziile de a iniția negocieri trebuie să fie anunțate în plen, iar grupurile politice și/sau un număr 
de deputați care trebuie să atingă cel puțin pragul mediu (10 % din numărul membrilor care 
compun Parlamentul) au posibilitatea de a solicita să se procedeze la vot, în cadrul aceleiași 
perioade de sesiune, pentru a decide dacă respectiva comisie parlamentară este autorizată 
să inițieze negocieri pe baza raportului său.

În cazul în care Parlamentul respinge decizia comisiei de a iniția negocieri, raportul comisiei se 
înscrie pe ordinea de zi a următoarei perioade de sesiune, fiind stabilit un termen pentru depu-
nerea amendamentelor.

În conformitate cu articolul 53, astfel cum a fost modificat, comisia care emite un aviz poate 
decide să-și prezinte poziția sub forma unor amendamente depuse direct la comisia compe-
tentă, înainte de expirarea termenului stabilit pentru depunerea amendamentelor. După 
ce au fost adoptate în cadrul comisiei, aceste amendamente sunt depuse de președinte sau de 
raportor în numele comisiei în cauză.
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Amendamentele depuse la nivel de comisie

Voturi prin apel nominal în comisie

În conformitate cu articolul 208 alineatul (1), astfel cum a fost modificat, amendamentele sau 
 proiectele de propuneri de respingere a unei propuneri a Comisiei trebuie întotdeauna să fie 
semnate sau cosemnate de un membru titular sau de un membru supleant al comisiei în cauză.

În conformitate cu articolul 208 alineatul (3), astfel cum a fost modificat, votul unic și/sau final în 
comisie cu privire la un raport sau la un aviz are loc întotdeauna prin apel nominal.

Un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul ridicat în comisie 
poate solicita ca și alte voturi să se facă prin apel nominal.
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Activitatea comisiilor parlamentare

Filtrarea de către comisii  
a amendamentelor depuse în plen

În cazul amendamentelor de compromis 
nu se poate recurge la votul pe părți

În conformitate cu articolul 174 alineatul (5) și cu articolul 209, votul pe părți în comisie nu se 
admite în cazul votării unui amendament de compromis. 

În conformitate cu articolul 175, astfel cum a fost modificat, în cazul în care au fost depuse peste 
50 de amendamente sau cereri de vot separat sau pe părți cu privire la un text depus de o comisie, 
Președintele poate invita comisia respectivă să se reunească pentru a vota fiecare dintre amen-
damentele sau cererile în cauză. Doar amendamentele/cererile care au fost sprijinite, printr-un vot 
favorabil, de cel puțin o treime dintre membrii comisiei sunt ulterior supuse la vot în plen.
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Activitățile deputaților

Vechile articole
Nu se prevede o limită

Noile articole
Fiecare deputat poate depune o propunere 
de rezoluție pe lună.

Puteți solicita informații suplimentare la 
adresa DocumentsReception@europarl.
europa.eu

Propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

mailto:DocumentsReception%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:DocumentsReception%40europarl.europa.eu?subject=
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Vechile articole
După ce propunerea a fost declarată admisi-
bilă de către Președinte, i se solicită comisiei 
competente să elaboreze un raport. Dacă 
a fost îndeplinită condiția menționată mai 
sus, propunerea este semnată de majorita-
tea membrilor care compun Parlamentul, la 
recomandarea comisiei competente.

Noile articole
Procedura a fost simplificată, în sensul că, 
după ce Președintele a declarat propunerea 
admisibilă, acesta o transmite comisiei com-
petente, care trebuie să adopte o decizie cu 
privire la procedura de urmat în termen de 
trei luni de la trimitere. Acest lucru înseamnă 
că nu mai este necesar ca propunerea să 
fie semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul înaintea inițierii proce-
durii corespunzătoare în cadrul comisiei.

Puteți solicita informații suplimentare la 
adresa unionact@europarl.europa.eu

Cereri adresate Comisiei în vederea prezentării  
de către aceasta a unor propuneri în temeiul articolului 46  

(„propuneri de act al Uniunii”)

mailto:unionact%40europarl.europa.eu?subject=
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Vechile articole
Întrebările pot fi adresate doar Consiliului 
sau Comisiei

Noile articole
Principala noutate: întrebările pot fi adre-
sate, de asemenea, Vicepreședintelui 
Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate

Puteți solicita informații suplimentare la 
adresa QuestOral@europarl.europa.eu

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri,  
astfel cum sunt menționate la articolul 128  

(„întrebări cu solicitare de răspuns oral”)

mailto:QuestOral%40europarl.europa.eu?subject=
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Activitățile deputaților

Vechile articole
Număr maxim de întrebări:
Fiecare deputat poate adresa un număr 
maxim de cinci întrebări pe lună și, în mod 
excepțional, poate adresa patru întrebări 
suplimentare pe lună, în cazul unei situații 
de urgență justificate în mod corespunzător. 

Una dintre cele 5 + 4 întrebări poate fi adre-
sată cu titlul de întrebare prioritară.

Noile articole
Număr maxim de întrebări:
Fiecare deputat poate prezenta cel mult 20 
de întrebări în decursul unei perioade de trei 
luni consecutive.
Se menține regula potrivit căreia, în fiecare 
lună, una dintre întrebările depuse poate fi 
adresată cu titlul de întrebare prioritară.

Deputați care sprijină o întrebare:
Dispozițiile articolului 130 alineatul (4) con-
țin, de asemenea, elemente noi: o întrebare 
poate fi sprijinită și de alți deputați decât 
autorul. Aceste întrebări sunt luate în consi-
derare numai pentru calcularea numărului 
maxim de întrebări ce îi revine autorului. 
O întrebare poate fi sprijinită numai după ce 
a fost depusă.
Puteți solicita informații suplimentare cu 
privire la modificările introduse la adresa 
QuestEcrit@europarl.europa.eu

Întrebări cu solicitare de răspuns scris  
în conformitate cu articolul 130 și cu anexa III  

(în prezent anexa II) („întrebări cu solicitare de răspuns scris”)

mailto:QuestEcrit%40europarl.europa.eu?subject=
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Vechile articole
Instrumentele reprezintă o noutate absolută!

Noile articole
Aceste instrumente sunt complet noi, ele 
nefiind menționate în versiunea anteri-
oară a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului. 
Noile articole 130a și 130b precizează care 
sunt actorii ce pot adresa interpelări minore 
sau majore și căror instituții pot fi adresate 
acestea.
Criteriile de admisibilitate pentru interpelă-
rile minore și cele majore sunt aceleași ca și 
în cazul întrebărilor cu solicitare de răspuns 
scris [a se vedea anexa III (în prezent anexa II) 
la RdP].
Spre deosebire de interpelările minore și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la artico-
lul  130b, interpelările majore sunt înscrise 
pe proiectul de ordine de zi a Parlamentului 
și, în anumite cazuri, trebuie să fie supuse 
dezbaterii. 
Puteți solicita informații suplimentare la 
adresa Interpellations@europarl.europa.eu

Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris  
și interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere  

(noile articole 130a și 130b)

mailto:Interpellations%40europarl.europa.eu?subject=
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Activitățile deputaților

Vechile articole Noile articole
Acest articol este eliminat. Parlamentul nu va 
mai elabora declarații scrise.

Cu toate acestea, declarațiile scrise care au 
fost deja înscrise în registru în vederea colec-
tării de semnături vor rămâne deschise până 
la încheierea perioadei de 3 luni menționate 
în vechiul articol 136.

Puteți solicita informații suplimentare la 
adresa DeclEcrit@europarl.europa.eu

Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)

mailto:DeclEcrit%40europarl.europa.eu?subject=
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Aspecte administrative  
ale activității deputaților

Modificări ale declarației  
de interese financiare

Din motive legate de transparență, deputații în Parlamentul European trebuie să transmită o decla-
rație de interese financiare Președintelui. În conformitate cu versiunea actuală a Regulamentului 
de procedură, deputații au obligația de a-și revizui declarația în termen de 30 de zile de la pro-
ducerea oricărei schimbări care are o influență asupra celor declarate. Acest termen-limită a fost 
modificat odată cu revizuirea Regulamentului de procedură: în prezent, deputații au obligația de 
a informa Președintele cu privire la orice modificare intervenită în declarația lor până la sfârșitul 
lunii care urmează schimbării respective.

În plus, categoriile de venit aplicabile secțiunilor (a), (c), (d), (e) și (f ) au fost revizuite. Pe lângă 
categoriile existente [între 500 EUR și 1 000 EUR pe lună; între 1 001 EUR și 5 000 EUR pe lună; 
între 5 001 și 10 000 EUR pe lună și peste 10 000 EUR (brut) pe lună], noua declarație de interese 
financiare prevede o nouă categorie de venit, în cadrul căreia deputații trebuie să indice, dacă 
este cazul, venitul lor lunar cuprins între 1 EUR și 499 EUR. Pentru veniturile care depășesc suma 
de 10 000 EUR (brut) pe lună, deputaților li se solicită să indice valoarea rotunjită la cel mai 
apropiat multiplu de 10 000 EUR.

Biroul PE va adopta un nou formular de declarație și va informa deputații privind modul în 
care se va face tranziția către noua declarație. 
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