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PARLAMENTELE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Funcționarea Uniunii Europene se întemeiază 
pe principiul democrației reprezentative.

Cetățenii sunt reprezentați direct, la 
nivelul UE, în Parlamentul European.

Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii 
lor de stat sau de guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la 
rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor 
naționale, fie în fața cetățenilor lor.

Parlamentul European și parlamentele 
naționale definesc împreună organiz
area și promovarea unei cooperări inter
parlamentare eficiente și periodice în 
cadrul UE.

...primesc informații din partea 
instituțiilor UE și li se transmit 
proiectele legislative ale 
UE. 

...garantează respectarea 
principiului subsidiarității. 

...participă la evaluarea 
mecanismelor în spațiul de 
libertate, securitate și justiție și 
sunt asociate la procedura de 
control al activităților  Europol și 
la evaluarea activităților Eurojust.

...participă la procedurile de 
revizuire a tratatelor UE. 

...li se transmit cererile de aderare 
la UE. 

...participă la cooperarea 
parlamentară între parlamentele 
naționale și cu Parlamentul 
European.

Surse: Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Parlamentele naționale contribuie în mod activ la 
buna funcționare a Uniunii prin faptul că...

Conferința organelor parlamentare specializate în 
chestiunile Uniunii poate supune atenției Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei orice contribuție 
pe care o consideră adecvată. În plus, o astfel de confe
rință promovează schimbul de informații și schimbul 
celor mai bune practici între parlamentele naționale 
și Parlamentul European.

751 MEPs
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Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale oferă consiliere organismelor politice, 
deputaților în Parlamentul European și Secretariatului General al Parlamentului European în 
cooperarea instituțională și în dialogul legislativ cu parlamentele naționale. Aceasta oferă 
sprijin pentru activități interparlamentare, contribuie la punerea în aplicare, în cadrul 
Parlamentului European, a dispozițiilor tratatului referitoare la cooperarea interparlamentară și 
oferă expertiză pe parcursul ciclului legislativ, precum și pentru alte competențe politice ale 
Parlamentului European. 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale acționează ca un centru de informare privind 
parlamentele naționale și furnizează administrației Parlamentului European informații privind 
bunele practici din parlamentele naționale. Aceasta reprezintă Parlamentul European în cadrul 
rețelelor administrative de cooperare interparlamentară. De asemenea, gestionează relațiile cu 
funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și păstrează strânse legături cu 
administrațiile acestora. 
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Prefață a vicepreședinților Parlamentului European responsabili cu relațiile cu 
parlamentele naționale 

Acest raport la mijlocul legislaturii - 2016 oferă o imagine de ansamblu asupra relațiilor dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE.  

În primul rând, am dori să mulțumim predecesorilor noștri care au fost responsabili de relațiile 
cu parlamentele naționale în prima parte a legislaturii, vicepreședinții Ramón Luis Valcárcel 
Siso și Anneli Jäätteenmäki. Este o onoare să preluăm acest rol de la ei și le mulțumim pentru 
activitate. 

În 2016, Uniunea Europeană s-a confruntat cu numeroase provocări - Brexit, migrație, 
terorism, creșterea naționalismului și intensificarea conflictelor în vecinătatea imediată a UE - 
care au beneficiat de o atenție deosebită în parlamentele naționale și în Parlamentul European. 
O parte dintre cetățenii europeni și-au pierdut încrederea în instituții și în așa-numitul „sistem”, 
fie că este vorba de „elitele de la Bruxelles” sau de „elitele naționale”. 

În această lume din ce în ce mai globalizată și mai complexă, aflată în rapidă evoluție, trebuie 
să colaborăm mai bine pentru a identifica soluții eficiente. 

Trebuie să demonstrăm, acum mai mult decât oricând, că democrațiile au nevoie de instituții 
care să funcționeze corespunzător. 

Cu ocazia celei de a 60-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, cooperarea 
interparlamentară va juca un rol esențial în conturarea viitorului Uniunii Europene.  

Uniunea Europeană trebuie să reacționeze mai bine și să își îmbunătățească modul de lucru. 

Suntem cu toții concentrați pe satisfacerea așteptărilor cetățenilor noștri, dar aceste așteptări au 
devenit din ce în ce mai dificil de îndeplinit având în vedere contextul în continuă schimbare. 

Uniunea noastră dispune doar de puterea pe care statele membre și parlamentele naționale i-o 
acordă. 

Cooperarea dintre Parlamentul European și parlamentele naționale poate promova înțelegerea 
reciprocă în aceste vremuri tulburi, iar acest raport demonstrează profunzimea și amploarea 
acestei relații. 

   

Mairead McGuinness      Bogusław Liberadzki  

Vicepreședintă       Vicepreședinte 
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1. Contextul raportului 

Raportul de față se referă la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale 
statelor membre ale UE, precum și la cooperarea interparlamentară pe parcursul lui 2016. 2016 
a fost un an în care Uniunea Europeană s-a confruntat cu mai multe crize simultane și cu 
rezultatul referendumului din Regatul Unit privind apartenența la UE (procesul Brexit). 
Sfârșitul anului 2016 marchează, de asemenea, jumătatea legislaturii 2014-2019 a 
Parlamentului European, care aduce schimbări în structurile instituției.  

Din perspectivă interparlamentară, raportul analizează mai întâi principalele evoluții politice 
care au dominat agenda tuturor relațiilor interparlamentare (partea 2). 

Următoarele capitole prezintă și analizează evoluția organismelor interparlamentare (partea 3), 
formele de dialog interparlamentar (partea 4), verificarea respectării principiului subsidiarității 
efectuată de parlamentele naționale (partea 5) și, în cele din urmă, instrumentele și rețelele 
administrative de cooperare interparlamentară (partea 6). 

Principalele evenimente din 2016 care au avut impact asupra cooperării interparlamentare și 
care sunt analizate în acest raport sunt următoarele:  

• retragerea Regatului Unit din UE și procesul actual de reflecție cu privire la viitorul 
UE;  

• al treilea „cartonaș galben” emis de parlamentele naționale la propunerea legislativă 
sensibilă privind „detașarea lucrătorilor”;  

• dezbaterea privind controlul parlamentar mixt asupra Europol;  
• rolul parlamentelor naționale în acordurile comerciale ale UE, în special în ceea ce 

privește Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) dintre UE și SUA 
și Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre UE și Canada;  

• rolul-cheie al parlamentelor naționale în consolidarea statului de drept în Uniunea 
Europeană. 

Acest raport, precum și alte informații referitoare la relațiile Parlamentului European cu 
parlamentele naționale din UE pot fi consultate pe site-ul de internet al Parlamentului 
European: www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news. 
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2. Principalele evoluții și tendințe în cooperarea interparlamentară 

Cooperarea interparlamentară este legată în mod firesc de evoluțiile politice din Uniunea 
Europeană și din statele sale membre. Sunt trecute în revistă următoarele evoluții principale 
întrucât au fost transversale și omniprezente în aproape toate forurile, instituțiile și formele de 
relații interparlamentare și de dialog, pe tot parcursul anului 2016. Influența lor va continua, 
cel mai probabil, în anii următori. 

2.1. Ieșirea Regatului Unit din UE: un proces de reflecție cu privire la viitorul UE 

La 23 iunie 2016, în Regatul Unit a fost organizat un referendum cu întrebarea: „Regatul Unit 
ar trebui să rămână un membru al Uniunii Europene sau ar trebui să părăsească Uniunea 
Europeană?”, iar 51,9 % dintre cei care au votat s-au exprimat în favoarea părăsirii Uniunii 
Europene.  

Cinci zile mai târziu, Parlamentul European a adoptat o rezoluție1 referitoare la decizia 
Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană. Parlamentul a subliniat că este un moment critic 
pentru UE, în care interesele și așteptările cetățenilor Uniunii trebuie readuse în centrul 
dezbaterii, și a cerut relansarea proiectului european. Aprobarea Parlamentului European este 
necesară atât pentru acordul de retragere, cât și pentru orice relații viitoare dintre Regatul Unit 
și UE.  

În ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, Parlamentul European a subliniat că Uniunea 
trebuie reformată, îmbunătățită, iar democrația trebuie consolidată, pentru a răspunde nevoilor 
cetățenilor, în special: 

• consolidarea nucleului UE, evitând soluțiile de tip „à la carte”; 
• promovarea valorilor comune ale UE și asigurarea stabilității, justiției sociale, 

sustenabilității, creșterii economice și creării de locuri de muncă; 
• depășirea incertitudinilor economice și sociale persistente; 
• protejarea cetățenilor și abordarea provocării reprezentate de migrație; 
• dezvoltarea și democratizarea uniunii economice și monetare și a spațiului de libertate, 

securitate și justiție, precum și 
• consolidarea politicii externe și de securitate comună. 

Rolul parlamentelor naționale devine o parte a dezbaterii privind viitorul Europei. 

În contextul Brexitului și pe fondul crizei economice și a migrației cu care se confruntă UE, 
dimensiunea parlamentară a Președinției slovace a Consiliului UE a inițiat o perioadă de 
reflecție cu privire la stadiul actual și la viitorul UE (așa-numitul „proces de la Bratislava”). 
Procesul a fost inițiat la summit-ul parlamentar informal care a avut loc la Bratislava, la 6 și 7 
octombrie 2016 și a culminat cu două reuniuni ale președinților parlamentelor din UE în 2017: 
în luna martie la Roma, pentru a sărbători cea de a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, și 
în luna aprilie la Bratislava, pentru Conferința anuală a președinților parlamentelor din UE. 

Problema Brexitului a dominat sau cel puțin a animat dezbaterile din cadrul COSAC, începând 
cu reuniunea președinților care a avut loc la Bratislava în luna iulie.  

																																																													
1 Rezoluția Parlamentului European din 28 iunie 2016 referitoare la decizia de a părăsi UE în urma referendumului 
din Regatul Unit (P8_TA(2016)0294); 
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După referendumul din Regatul Unit, a avut loc un număr tot mai mare de vizite oficiale 
bilaterale la Bruxelles din partea parlamentelor naționale pe tema Brexitului. Delegațiile care 
au efectuat vizite au fost interesate să afle despre procedurile, structurile și calendarele 
Parlamentului European pentru gestionarea chestiunilor legate de Brexit, precum și să facă 
schimb de mesaje politice dintre parlamente. 

2.2. „Cartonașul galben” al parlamentelor naționale față de propunerea Comisiei de 
modificare a directivei privind „detașarea lucrătorilor”  

Protocolul nr. 2 anexat la tratatele UE prevede un mecanism de examinare a legislației propuse 
care nu intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii Europene. Parlamentele naționale pot 
examina proiectele de acte legislative ale UE în termen de opt săptămâni de la transmitere. În 
cazul în care un parlament național consideră că un proiect de act legislativ nu respectă 
principiul subsidiarității, parlamentul respectiv poate emite un „aviz motivat”. 

La 8 martie 2016, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
(COM(2016)0128). 

În termenul de opt săptămâni acordat pentru verificarea respectării principiului subsidiarității 
de către parlamentele naționale, 14 parlamente naționale sau camere parlamentare au adoptat 
avize motivate prin care au afirmat că propunerea Comisiei nu respectă principiul 
subsidiarității: Parlamentul Bulgariei, Parlamentul Croației, Camera Deputaților din Cehia, 
Senatul Cehiei, Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Estoniei, Parlamentul Ungariei, 
Parlamentul Letoniei, Parlamentul Lituaniei, Seimul Poloniei, Senatul Poloniei, Camera 
Deputaților din România, Senatul României și Parlamentul Slovaciei. Împreună, aceste 
parlamentele și camere au reprezentat 22 dintre cele 56 de voturi care corespund parlamentelor 
naționale, declanșând astfel procedura „cartonașului galben”.  

Acesta a fost cel de-al treilea „cartonaș galben” de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona în 2009. Din punct de vedere politic, se poate spune că acest cartonaș galben a creat 
cele mai multe disensiuni.  

În avizele motivate pe această temă, mai multe parlamente naționale au prezentat o serie de 
argumente, printre care: compensarea lucrătorilor intră în sfera de competență exclusivă a 
statelor membre; propunerea constituie o ingerință în relațiile de muncă sau propunerea 
limitează libertatea de a presta servicii în cadrul pieței interne. În plus, au fost invocate aspecte 
procedurale, cum ar fi lipsa unei motivări detaliate a propunerii în ceea ce privește principiul 
subsidiarității sau lipsa unei evaluări a impactului financiar. S-a susținut, de asemenea, că 
consultările realizate de Comisie înainte de adoptarea propunerii au fost insuficiente și că 
Comisia ar fi trebuit să aștepte expirarea termenului de transpunere a directivei de punere în 
aplicare înainte de a propune noi acte legislative în acest sens.  

La 20 iulie 2016, Comisia și-a finalizat reexaminarea propunerii și a ajuns la concluzia că 
respectă principiul subsidiarității. Comisia a susținut că, prin adoptarea directivei din 1996 și a 
directivei de punere în aplicare din 2014, legiuitorul Uniunii a decis deja că obiectivul de a 
facilita libertatea de a presta servicii, garantând totodată condiții de concurență mai echitabile 
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între prestatorii de servicii de la nivel național și transfrontalieri, precum și protecția adecvată 
a lucrătorilor detașați, este realizat mai bine la nivelul Uniunii. De asemenea, Comisia a susținut 
că propunerea stabilește un cadru de reglementare pentru detașarea lucrătorilor la nivelul 
Uniunii, ținându-se seama de caracterul transfrontalier inerent al detașării lucrătorilor, precum 
și de faptul că, dacă statele membre ar acționa în mod unilateral la nivel național, acțiunea lor 
ar putea conduce la o fragmentare a pieței interne în ceea ce privește libertatea de a presta 
servicii. Prin urmare, Comisia și-a menținut propunerea. 

„Cartonașul galben” acordat Directivei privind detașarea lucrătorilor a fost discutat în cadrul 
mai multor reuniuni interparlamentare pe parcursul anului 2016. La reuniunea președinților 
COSAC din luna iulie, subiectul fost dezbătut în prezența și cu participarea activă a lui 
Marianne Thyssen, comisarul responsabil de propunere. Directiva a fost, de asemenea, tema 
unei reuniuni interparlamentare la nivel de comisii, organizată de Comisia pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) a Parlamentului European la 12 octombrie 2016. În 
prezent, propunerea este discutată în cadrul Consiliului și al Parlamentului. 

2.3. Controlul parlamentar mixt asupra Europol 

La 11 mai 2016, a fost adoptat noul Regulament privind Europol [Regulamentul (UE) 
2016/794], care intră în vigoare la 1 mai 2017.  

O noutate importantă adusă de acest regulament este faptul că Europol se va afla sub control 
democratic corespunzător, ce va fi exercitat de către Parlamentul European împreună cu 
parlamentele naționale, în conformitate cu articolul 88 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), care prevede: „Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, 
procedura de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care 
parlamentele naționale sunt asociate.” Prin urmare, Regulamentul Europol instituie un grup 
mixt de control parlamentar, care „monitorizează din punct de vedere politic activitățile 
Europol în îndeplinirea misiunii sale, inclusiv în ceea ce privește impactul respectivelor 
activități asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice”. Deși 
regulamentul stabilește în detaliu obiectivele, sarcinile și mijloacele noului grup de control, 
organizarea și regulamentul său de procedură „se stabilesc împreună de către Parlamentul 
European și de către parlamentele naționale, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 
1”. 

În mai 2016, Conferința președinților de parlamente din UE, care a avut loc la Luxemburg, a 
convenit să abordeze treptat această chestiune. De asemenea, a convenit să solicite unui grup 
de lucru cu structură tripartită, alcătuit din Conferința președinților de parlamente 
(parlamentele din Luxemburg, Slovacia și Estonia si Parlamentul European), să analizeze 
mecanismele de control și să prezinte un proiect de propunere privind organizarea și 
regulamentul de procedură al noului organism comun de supraveghere2. 

Având în vedere concluziile Conferinței președinților de parlamente, abordarea treptată a inclus 
o consultare (organizată sub forma unui chestionar, în septembrie și octombrie 2016 ) a tuturor 
parlamentelor/camerelor parlamentare din UE și a Parlamentului European, precum și un 

																																																													
2 Concluziile Conferinței președinților de parlamente pot fi găsite la adresa: www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/euspeakers/getspeakers 
	

 

11 
 

schimb de opinii care a avut loc cu ocazia reuniunii interparlamentare la nivel de comisii a 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, 
desfășurată la 28 noiembrie 2016, la Bruxelles.  

Ca urmare a acestui proces de consultare, la sfârșitul anului 2016, grupul de lucru tripartit a 
prezentat un proiect de text tuturor parlamentelor/camerelor. Proiectul de propunere viza 
definirea unor aspecte referitoare la viitorul grup mixt de control parlamentar, precum membrii, 
componența numerică și președinția grupului, precum și frecvența și locul de desfășurare a 
reuniunilor sale. Înainte de decizia finală, care urmează a fi luată de către președinții de 
parlamente din UE și de Președintele Parlamentului European la conferința anuală ce va avea 
loc la 23-24 aprilie 2017 la Bratislava, textul a fost deschis pentru amendamentele din partea 
tuturor parlamentelor/camerelor parlamentare naționale. 

2.4. Politica comercială a UE și rolul parlamentelor 

Anul 2016 a marcat un punct semnificativ pentru relațiile interparlamentare în domeniul 
politicii comerciale a UE. În urma Tratatului de la Lisabona, politica comercială comună a 
intrat în competența exclusivă a Uniunii. Cu toate acestea, așa-numitele acorduri mixte nu intră 
în această categorie, revenindu-se astfel la discuțiile privind competențele. Faptul a devenit 
evident în contextul negocierilor sensibile din punct de vedere politic pentru TTIP (UE-SUA) 
și CETA (UE-Canada). 

Rolul parlamentelor naționale în acordurile comerciale poate fi dublu. Ratificarea acestor 
acorduri este necesară în cazul acordurilor mixte, ceea ce face ca, în mod formal, poziția 
parlamentelor naționale să fie foarte puternică. Cu toate acestea, în afară de problema 
competenței formale, multe parlamente naționale, dacă nu toate, exercită control asupra 
guvernelor țărilor lor atunci când Consiliul acordă Comisiei mandat de negociere și, în unele 
cazuri, pe tot parcursul negocierilor și în momentul semnării acordului. În aceste cazuri, rolul 
parlamentelor naționale depinde de dispozițiile constituționale naționale. 

În iulie 2016, Comisia a propus semnarea CETA ca acord mixt, care necesită ratificarea de 
către toate statele membre, potrivit prevederilor constituționale naționale respective. În 
octombrie 2016, guvernul din Belgia s-a confruntat cu mari dificultăți în obținerea unui mandat 
pentru semnarea CETA. 

În decembrie 2016, avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene și-a prezentat 
opinia privind Acordul de liber schimb dintre UE și Singapore (EUSFTA), concluzionând că 
acesta ar trebui considerat, de asemenea, un acord mixt. Chestiunea urmează să fie decisă de 
către plenul Curții. 

Sesiunea plenară a Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii 
(COSAC), care a avut loc la Bratislava în perioada 13-15 noiembrie 2016, a inclus un schimb 
intens și dinamic de opinii pe tema TTIP, care a demonstrat că parlamentele naționale nu 
intenționează să rămână pasive când este vorba de principalele aspecte ale politicii comerciale 
a UE, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere juridic. 

Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European (INTA) a răspuns necesității de 
a consolida dialogul interparlamentar prin organizarea unui prânz de lucru la 29 noiembrie 
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2016. Se pare că există un interes strategic în implicarea parlamentelor naționale pe tot 
parcursul procedurilor de negociere. 

2.5. Cadrul UE privind protejarea statului de drept în UE: dezbateri 
interparlamentare 

Parlamentul European a subliniat constant că obligațiile statelor în ceea ce privește statul de 
drept și democrația constituie o problemă fundamentală, nu numai pentru țările candidate în 
încercarea de a îndeplini criteriile de la Copenhaga, ci și ca element obligatoriu după aderare.  

După introducerea prin Tratatul de la Amsterdam a mecanismului de suspendare a unui stat 
membru, Parlamentul European a monitorizat respectarea de către mai multe state membre a 
valorilor consacrate prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Există 
mecanisme similare, dar mai puternice, și în cadrul altor organizații internaționale, cum ar fi 
Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite, unde aceste încălcări pot conduce la 
excluderea părții contractante care încalcă principiile. Mecanismul prevăzut în tratatele UE a 
dat naștere la temeri și reclamații, iar statele membre care se consideră pe nedrept arătate cu 
degetul și izolate de către Parlamentul European au susținut că vocea lor nu pare a fi luată în 
considerare niciodată atunci când trag semnale de alarmă. În același timp, societatea civilă și 
comunitatea ONG-urilor au acuzat în mod constant UE de lipsă de acțiune din cauza naturii 
interguvernamentale a mecanismului.  

De fapt, mecanismul este de natură politică, nu jurisdicțională. Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene nu poate exercita control dincolo de aspectele procedurale ale mecanismului.  

În martie 2014, Comisia a prezentat Comunicarea intitulată „Un nou cadru al UE pentru 
consolidarea statului de drept”, cu scopul de a asigura o protecție coerentă și efectivă a statului 
de drept în toate statele membre. Cadrul a urmărit să abordeze și să rezolve situații în care 
există o amenințare sistemică la adresa statului de drept. 

Președinția olandeză a Consiliului, în cadrul activităților sale cu dimensiune parlamentară, a 
dedicat un capitol din raportul bianual al COSAC statului de drept și rolului parlamentelor 
naționale, cu scopul de a formula, în măsura posibilului, definiții comune ale democrației și ale 
drepturilor fundamentale și de a sugera cele mai bune practici care ar putea fi puse în comun 
între parlamentele naționale și Parlamentul European. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi 
a COSAC și a reprezentat una dintre principalele teme ale ședinței plenare care a avut loc la 
Haga în iunie 2016. Dezbaterea, deși fără concluzii, a demonstrat clar convingerea că „valorile 
fundamentale” reprezintă set comun de principii de bază și că este de datoria tuturor părților 
interesate să le susțină și să le protejeze. Parlamentul European a fost reprezentat la dezbateri 
de Sophie in’t Veld (ALDE), în calitate de raportoare.  

În octombrie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție conținând recomandări adresate Comisiei 
referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale (a se vedea raportul in‘t Veld, raport din proprie inițiativă cu caracter legislativ, 
conform articolului 225 din TFUE)3. Raportul a fost însoțit de o evaluare a valorii adăugate 
europene, a cărei principală concluzie a fost că există o discrepanță între proclamarea 
drepturilor și a valorilor menționate la articolul 2 din TUE și respectarea lor efectivă de către 

																																																													
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 
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instituțiile UE și statele membre, ceea ce generează costuri economice, sociale și politice 
semnificative. Rezoluția subliniază „rolul esențial pe care Parlamentul European și 
parlamentele naționale ar trebui să îl joace în evaluarea progreselor și în monitorizarea 
respectării valorilor comune ale Uniunii, consacrate la articolul 2 din TUE”. Propunerea 
Parlamentului European privind un mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale are scopul de a încorpora instrumentele existente relevante într-un 
singur document. 

Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte, până în septembrie 2017, o propunere 
privind un pact al Uniunii pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, sub 
forma unui acord interinstituțional care să alinieze și să completeze mecanismele existente.  

Raportul recomandă, printre altele, încheierea unui pact cu scopul de a institui „un ciclu anual 
de politică a drepturilor fundamentale”, ca parte a unui dialog structurat multianual între toate 
părțile interesate; acesta ar trebui să includă o dezbatere interparlamentară anuală pe tema 
respectării democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în Uniune.  

3. Organisme parlamentare instituționale 

După cum s-a menționat, principalele teme politice par a fi comune tuturor instituțiilor 
interparlamentare și altor forme de dialog. În cursul anului 2016, Parlamentul European a depus 
eforturi în vederea prezentării unor poziții și a unor mesaje coerente în cadrul forurilor în cauză. 
Aceasta este o sarcină care necesită monitorizare constantă și consolidare susținută. 

3.1. Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC) 

COSAC, Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii, a fost 
înființată în noiembrie 1989 la Paris. COSAC este un organism unic prin faptul că este 
singurul forum interparlamentar prevăzut în tratate (a se vedea Protocolul nr. 1 privind 
rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană). Parlamentul național al statului 
membru care deține președinția prin rotație a Consiliului joacă un rol principal în definirea 
direcției și a activității COSAC. COSAC este sprijinită de o troică prezidențială, în cadrul 
căreia Parlamentul European este membru permanent și se poate baza pe susținerea 
organizatorică a unui mic secretariat, găzduit de Parlamentul European și condus de un 
funcționar detașat de la un parlament național („membru permanent”). După câțiva ani în 
care acest forum a fost relativ lipsit de atractivitate, COSAC a fost relansată odată cu 
dezbaterea privind viitorul UE și rolul parlamentelor naționale în acest sens. 

Situația din UE a avut un impact concret asupra activităților COSAC, ca și asupra tuturor 
celorlalte forumuri interparlamentare. COSAC nu putea rămâne imună la nemulțumirile opiniei 
publice naționale, care își exprimă atât așteptările, cât și plângerile față de „Bruxelles”, fie 
pentru incapacitatea sa de a acționa, fie pentru acțiunile sale excesive.  

În ceea ce privește ordinile de zi, atât președinția olandeză, cât și cea slovacă au acordat o 
poziție prioritară discuțiilor despre migrație și criza refugiaților, în special diferitelor măsuri și 
instrumente pe care Comisia le-a propus în cursul anilor 2015 și 2016. Aceste propuneri au 
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condus în mod firesc la dezbateri aprinse și, în multe cazuri, la poziții ireconciliabile între 
statele membre din sud și din est4.  

În acest sens, delegația Parlamentului European a apărat poziția Parlamentului European și 
valorile de bază ale UE, într-un spirit de deschidere pentru a ajunge la un compromis cu 
Președinția și cu diferitele delegații naționale. În câteva cazuri, acest fapt a avut un rol esențial 
în găsirea unui consens între poziții care erau inițial foarte diferite, în procesul de adoptare a 
contribuțiilor. 

În anul în care a avut loc referendumul din Regatul Unit privind ieșirea din UE, nu este de 
mirare că modul de funcționare a UE, relațiile sale cu instituțiile statelor membre și capacitatea 
sa de a răspunde așteptărilor cetățenilor au fost discutate în mod repetat la evenimentele oficiale 
sau conexe ale reuniunilor COSAC. Și în acest caz, schimburile au fost uneori destul de 
tensionate. În concluzie, în urma referendumului, suntem din ce în ce mai conștienți că cele 27 
de state membre rămase în Uniune au interese comune de apărat și că ar putea face acest lucru 
mult mai bine în cadrul Uniunii Europene, deși vocile naționaliste critice au continuat să se 
manifeste. În mod evident, Brexitul și viitorul Uniunii vor fi temele importante în cadrul 
viitoarelor reuniuni ale COSAC. Cele mai multe delegații au insistat asupra necesității unui 
nou model de relații cu Regatul Unit, iar în prezent se analizează ideea ca parlamentele 
naționale să urmărească procesul de negociere privind Brexitul într-un mod instituționalizat 
comun. 

Dezbaterile pentru Brexit explică de ce discuțiile privind „cartonașul verde” sau dialogul politic 
consolidat și procedura „cartonașului galben” au ocupat o poziție mai puțin importantă în 
dezbaterile din cadrul delegațiilor în 2016. COSAC a continuat procesul de reflecție privind 
rolul său și privind consolidarea implicării parlamentelor naționale în procesul decizional de la 
nivelul UE, prin dezbaterea principalelor aspecte de natură instituțională, în special exercitarea 
controlului parlamentar nu doar asupra consiliilor de miniștri (și anume extinderea controlului 
și asupra trilogurilor), cooperarea parlamentară cu privire la programul de lucru al Comisiei și 
diplomația parlamentară. Ca urmare a deciziei privind Brexitul, foarte puține delegații au 
menționat „cartonașul roșu” după referendumul din luna iunie. 

Parlamentul European a reafirmat necesitatea de a proteja echilibrul instituțional stabilit prin 
tratate și de a colabora cu parlamentele naționale pentru a ajunge la o mai mare transparență și 
la un proces legislativ mai eficient. 

Cel puțin două alte subiecte de pe ordinea de zi a reuniunilor COSAC de la Haga și Bratislava 
au beneficiat de implicarea pozitivă și de atenția parlamentelor naționale față de acțiunile 
concrete ale instituțiilor UE. Președinția olandeză a acordat o mare importanță dezbaterii cu 
privire la rolul parlamentelor în protejarea statului de drept în UE. Evoluțiile din mai multe 
state membre, precum și referințele repetate la activarea articolul 7 din TUE5 au justificat 
importanța alegerii. Ca urmare a inițiativelor delegației Parlamentului European și ca urmare a 
indicațiilor raportoarei Parlamentului, Sophie in’t Veld, textul contribuției a făcut referire 
sistematică la triunghiul reprezentat de „drepturile omului, statul de drept și guvernanța 
democratică”, evidențiind legătura inextricabilă dintre acestea, precum și la ordinea juridică a 
																																																													
4 Pentru ca opinia publică să conștientizeze amploarea crizei, delegația italiană a prezentat o propunere de 
organizare a unei misiuni de informare/vizite a unei delegații în Italia, în primăvara anului 2017, ceea ce a 
reprezentat o evoluție  fără precedent pentru COSAC. 
5 A se vedea capitolul 2.5 privind statul de drept. 
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Uniunii Europene. Cu toate acestea, rezistența din partea Președinției față de deschiderea unei 
dezbateri cu potențial de a crea disensiuni și pozițiile altor delegații au împiedicat COSAC să 
își exprime sprijinul pentru inițiative de creare a unor „mecanisme de punere în aplicare”. În 
textul final s-a menționat numai un dialog pentru promovarea valorilor comune ale Uniunii. 

În cadrul reuniunii plenare a COSAC de la Bratislava, Președinția slovacă a optat pentru 
introducerea unei dezbateri punctuale privind TTIP. Discuția îndelungată și aprofundată a 
reconfirmat că parlamentele naționale urmăresc negocierile cu foarte mare atenție. 
Parlamentele naționale au avut mari așteptări cu privire la o implicare corespunzătoare în 
politica comercială a UE. Delegația Parlamentului European s-a angajat serios într-o dezbatere 
deschise și aprofundată cu acestea, ținând seama de necesitatea de a apăra dispozițiile tratatului. 

Este clar că președințiile au făcut eforturi pentru ca agenda să reflecte evoluțiile majore din 
afacerile europene și internaționale, dovedind flexibilitatea necesară pentru modificarea 
acesteia în consecință. Principalele subiecte de pe ordinea de zi a reuniunilor plenare au fost 
abordate în rapoartele semestriale. O altă evoluție pozitivă a constat în creșterea numărului de 
referiri la dezbateri privind subiecte conexe care au avut loc în cadrul altor conferințe 
interparlamentare specializate, în special la Conferința privind politica externă și de securitate 
comună/politica de securitate și apărare comună (PESC/PSAC). Acest lucru demonstrează o 
tendință pozitivă în direcția unei cooperări interparlamentare mai structurate și mai coerente. 

Ca și în ultimii ani, mai mulți membri ai delegației Parlamentului European au fost invitați să 
se adreseze COSAC fie ca oratori principali, fie ca „primi vorbitorii”. Ei au prezentat poziția 
Parlamentului European cu privire la o serie de aspecte, de la migrație și statul de drept în UE 
până la TTIP. 

Au fost, de asemenea, adoptate o serie de inițiative inovatoare, cum ar fi votul electronic, 
sondajele informale și sesiunile interactive, în cadrul cărora participantul și delegații 
interacționează prin intermediul unui moderator. Printre inovațiile introduse pentru a 
îmbunătăți activitatea de comunicare a COSAC s-au numărat materiale video, o aplicație 
specială a COSAC și conturi pentru platformele sociale. 

În concluzie, în 2016, COSAC a dat parlamentelor naționale posibilitatea de a-și continua 
reflecțiile comune privind aspecte de o importanță crucială, atât de substanță, cât și de natură 
instituțională, precum și de a lansa cooperarea cu privire la programul de lucru al Comisiei6. 
Sperăm că schimburile viitoare privind implicarea parlamentară necesară în astfel de chestiuni, 
la care contribuie și implicarea mai mare și foarte oportună a Comisiei Juncker în relația cu 
parlamentele naționale, vor avea drept rezultat apropierea pozițiilor față de aspectele majore și 
schimbări pozitive în peisajul cooperării interparlamentare. 

Ținând seama de actualul context politic și având în vedere viitoarele reforme instituționale, 
COSAC, fiind singurul forum instituit în baza tratatului, și-a reafirmat importanța și 
atractivitatea.  

																																																													
6 Discuțiile cu privire la programul de lucru al Comisiei au condus la inițiativa Președinției olandeze de a prezenta 
Comisiei o listă combinată de priorități ale parlamentelor naționale. 
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Participarea Parlamentului European la acest forum ar trebui, prin urmare, să reflecte în 
continuare în mod adecvat importanța mizelor, atât ca expertiză de fond, cât și ca reprezentare 
politică. 

3.2. Conferințele anuale și informale ale președinților parlamentelor din statele 
membre ale Uniunii Europene (EUSC) 

Conferința anuală a președinților parlamentelor din statele membre ale UE (EUSC) are la 
bază pe orientările adoptate în 2010 la Stockholm. Orientările prevăd o reuniune anuală, 
organizată de statul membru care deține președinția în toamna anului respectiv și care are 
loc în cursul președinției din primăvara anului următor. Conferința adoptă concluzii fără 
caracter obligatoriu pentru președinție și are, de asemenea, sarcina de a supraveghea 
coordonarea activităților interparlamentare ale UE. Pot fi convocate reuniuni extraordinare 
ale EUSC, însă în 2016 acest format a fost înlocuit cu un summit informal al președinților 
de parlamente. 

Conferința anuală a președinților de parlamente din Uniunea Europeană a avut loc la 
Luxemburg, în perioada 22-24 mai 2016, și a fost consacrată în principal migrației și 
consolidării Uniunii Europene. 

Subiectul migrației a fost prezentat de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. 
Dezbaterea a avut trei subiecte principale: nevoia de a găsi soluții europene comune eficiente 
(evidențiată de majoritatea președinților de parlamente), nevoia de solidaritate (subliniată de 
majoritatea președinților, în special de cei din țările cele mai afectate de criză, cum ar fi Grecia 
și Italia), precum și necesitatea de a respecta suveranitatea națională și voința statelor-națiune 
în găsirea de soluții (subliniată de președinții parlamentelor țărilor de la Visegrád7). 
Vicepreședinta Parlamentului European, Mairead McGuinness, a apărat pozițiile Parlamentului 
European, subliniind totodată nevoia de a aborda cauzele profunde ale migrației și problemele 
legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE. 

În ceea ce privește tema consolidării Uniunii, Laura Boldrini, președinta Camera dei Deputati 
din Italia, a prezentat Declarația de la Roma privind „O mai mare integrare europeană: calea 
de urmat”, inițiată de către președinții Camera dei Deputati din Italia, Assemblée nationale din 
Franța, Bundestag din Germania și Chambre des Députés din Luxemburg. Dezbaterea generală 
a relevat o gamă largă de opinii, iar președintele Sejm-ului Poloniei a propus un fel de contra-
declarație intitulată „Europa statelor solidare”. 

Dezbaterea privind rolul parlamentelor naționale a cuprins diverse aspecte și instrumente de 
control parlamentar național. Norbert Lammert, președintele Bundestag-ului german și 
vorbitor principal, a insistat în special asupra faptului că există deja toate instrumentele 
necesare de cooperare interparlamentară și că acestea funcționează bine. Problema cea mai 
importantă este în prezent obținerea de rezultate calitative cu privire la chestiuni precum TTIP 
și Europol. Alt vorbitor principal, Urban Ahlin din parlamentul suedez, a insistat asupra unor 
aspecte practice de cooperare interparlamentară (IPEX, rețeaua de reprezentanți etc.). 
Majoritatea președinților de parlamente au împărtășit opinia că TTIP este un acord mixt, iar 

																																																													
7 Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia. 
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dezbaterile pe tema securității și a libertăților fundamentale s-au axat pe găsirea echilibrului 
just și pe necesitatea de a lupta împotriva radicalizării și a discursului de incitare la ură. 

La inițiativa președintelui parlamentului slovac, Andrej Danko, la Bratislava, la 6-7 octombrie 
2016 a avut loc o reuniune informală a președinților parlamentelor din UE, Summit-ul 
parlamentar de la Bratislava, la care a participat Președintele Parlamentului European, Martin 
Schulz. În urma votului pentru Brexit din Regatul Unit, reuniunea a avut drept scop să discute 
despre provocările actuale cu care se confruntă Uniunea, despre obiectivele viitoare ale UE și 
despre rolul parlamentelor naționale. Atmosfera dezbaterilor a fost pozitivă și orientată spre 
viitor, chiar dacă în mod clar au existat diferențe de opinie. 

Participanții la reuniune au fost împărțiți în două grupuri: un grup pe tema provocărilor actuale 
ale UE, iar cel de al doilea pe tema viitoarelor obiective ale UE. S-a urmărit purtarea unor 
discuții deschise, fără concluzii sau declarații.  

Președintele parlamentului slovac și gazdă a evenimentului s-a referit la numeroasele crize cu 
care se confruntă UE (criza economică, migrația și Brexitul) și a afirmat că garantarea 
securității cetățenilor este imperativă. Martin Schulz a declarat că este în joc viitorul Uniunii. 
Parlamentele naționale sunt garante ale constituțiilor naționale, la fel cum Parlamentul 
European - o creație a tratatelor UE ratificate de toate statele membre ale UE - este o garanție 
a legitimității acțiunii UE. Reamintind că UE dispune numai de puterile pe care i le acordă 
statele membre, Martin Schultz a încurajat parlamentele naționale să se implice și să își asume 
responsabilitatea pentru politicile UE din țările lor. Legat de subiectul ieșirii Regatului Unit 
din UE, Președintele a subliniat că Uniunea are la bază egalitatea de tratament a cetățenilor și 
a statelor membre. În consecință, nu ar putea exista niciodată o Uniune formată din două clase 
de cetățeni sau din două clase de state membre. 

Mai mulți președinți au declarat că votul pentru Brexit este o dovadă a pierderii încrederii 
cetățenilor față de instituțiile UE și față de „sistem” în general. Președintele parlamentului 
slovac a insistat asupra necesității de a îmbunătăți încrederea cetățenilor și interesul acestora 
față de UE și instituțiile sale și a insistat asupra modalităților de a realiza schimburi de cele mai 
bune practici între parlamentele naționale. 

Un număr mare de președinți au convenit ca orice propunere nouă să fie transpusă în practică 
prin utilizarea optimă a Tratatul de la Lisabona, deoarece se pare că există un interes scăzut 
pentru reformarea tratatului. 

Președintele parlamentului slovac a făcut referire la motto-ul reuniunii „Să ne cunoaștem mai 
bine” și a propus ca următoarele președinții să continue organizarea acestui tip de summit 
informal, care s-a dovedit a fi constructiv și într-un spirit pozitiv.  

4. Dialogul interparlamentar 

4.1. Săptămâna parlamentară europeană și Conferința interparlamentară pentru 
stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană (IPC SECG) 

Articolul 13 din așa-numitul Pact bugetar prevede organizarea unei conferințe 
interparlamentare pentru a discuta despre politicile bugetare și alte aspecte vizate de acord. 
Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană a adoptat regulamentul de 
procedură al Conferinței interparlamentare pentru stabilitate, coordonare economică și 
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guvernanță în Uniunea Europeană (IPC SECG), în 2015. Conferința reunește toate 
parlamentele naționale și Parlamentul European. Parlamentele membre au libertatea de a 
stabili dimensiunea și componența delegațiilor lor. 

Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în 
Uniunea Europeană a devenit un adevărat forum de dezbatere interparlamentară în aceste 
domenii de politici din ce în ce mai importante. Acordul cu privire la aspectele procedurale a 
pregătit terenul pentru discuții mai aprofundate privind problemele în discuție. 

La 17 februarie 2016, Parlamentul Țărilor de Jos și Parlamentul European au invitat 
parlamentele naționale la IPC SECG. La 16 februarie 2016, Parlamentul European a invitat, de 
asemenea, parlamentele naționale la reuniunea interparlamentară privind ciclurile semestrului 
european 2015/2016. Ambele evenimente au făcut parte din ediția din 2016 a Săptămânii 
parlamentare europene, iar la ele au participat aproximativ 45 de deputați în Parlamentul 
European, 130 de membri ai parlamentelor naționale, însoțiți de 120 de funcționari. 

Dimensiunea socială a uniunii economice și monetare (UEM), lupta împotriva evaziunii 
fiscale, rolul de stabilizatori automați pentru arhitectura unei uniuni fiscale și programul de 
investiții comune au fost temele dominante ale IPC SECG, organizată de parlamentul slovac la 
Bratislava, în perioada 16 - 18 octombrie 2016. Evenimentul a reunit 100 de parlamentari 
naționali din întreaga Europă, o delegație a Parlamentului European compusă din 11 deputați, 
prezidată de Anneli Jäätteenmäki, care la acel moment era vicepreședinta responsabilă cu 
relațiile cu parlamentele naționale, și de Roberto Gualtieri, președintele Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (ECON), precum și din reprezentanți ai instituțiilor europene și ai 
guvernului slovac.  

Dezbaterile au fost structurate în patru sesiuni tematice, precedate de reuniuni ale grupurilor 
politice și de o sesiune oficială de deschidere, la care au luat cuvântul vicepreședintele 
parlamentului slovac, Andrej Hrnčiar, și președintele Comisiei bugetare și financiare a 
parlamentului slovac, Ladislav Kamenický. Mai mulți deputați în Parlamentul European au 
participat în calitate de vorbitori la diferite grupuri: Maria João Rodrigues, raportoare a 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL); Fabio De Masi, 
vicepreședinte al Comisiei de anchetă privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și 
evaziunea fiscală (PANA); Pervenche Berès, raportoare a Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare (ECON); Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete (BUDG) și Roberto 
Gualtieri, președintele Comisiei ECON. 

4.2. Cooperarea interparlamentară în politica externă și de securitate 

Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica de 
securitate și apărare comună (IPC PESC/PSAC) constituie platforma interparlamentară 
pentru dezbateri privind politica externă, de securitate și de apărare a UE. Organizată de 
două ori pe an de parlamentul statului membru al UE ce deține prin rotație Președinția 
Consiliului, în strânsă colaborare cu Parlamentul European, la Conferință participă în mod 
regulat aproximativ 100 de parlamentari din întreaga UE. În plus, Comisia pentru afaceri 
externe a Parlamentului European (AFET) invită frecvent parlamentele naționale la 
întâlnirile sale de la Bruxelles, completând astfel dialogul interparlamentar în acest 
domeniu politic vital. 
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În 2016, a opta și a noua ediție ale Conferinței interparlamentare pentru politica externă și de 
securitate comună și politica de securitate și apărare comună (IPC PESC/PSAC) au avut loc în 
perioada 6-8 aprilie la Haga, respectiv în perioada 2-4 septembrie la Bratislava. Delegațiile 
Parlamentului European la ambele reuniuni au fost compuse din membri ai Comisiei pentru 
afaceri externe (AFET) și ai Subcomisiei pentru securitate și apărare (SEDE). Ambele delegații 
au fost prezidate de Elmar Brok, președintele Comisiei AFET. 

Conferința PESC/PSAC care a avut loc la Haga a reunit deputați în Parlamentul European, 
membri ai parlamentelor din statele membre ale UE, precum și parlamentari din țările candidate 
și din Islanda, Kosovo și Norvegia, precum și alți reprezentanți politici și experți în domeniul 
politicii externe și de securitate. Printre vorbitori s-au numărat Alexander Vershbow, Secretarul 
General adjunct al NATO, și Helga Schmid, Secretarul General adjunct pentru afaceri politice 
al Serviciului European de Acțiune Externă (din iunie 2016, aceasta deține funcția de Secretar 
General). Dezbaterile care au avut loc în timpul celor patru ședințe plenare și al celor trei 
ateliere s-au axat pe analiza strategică a politicii externe și de securitate a UE, pe consolidarea 
sistemului de apărare și de răspuns rapid al UE, pe sinergiile din cadrul UE și cu partenerii 
externi, pe aspecte de politică externă legate de migrație și pe controlul exporturilor de arme.  

În concluziile conferinței, Parlamentul European și parlamentele naționale din UE au subliniat 
că, într-un moment în care securitatea internă și cea externă sunt interconectate mai mult ca 
niciodată, cooperarea în domeniul PESC/PSAC trebuie să fie și mai mult consolidată. 

La conferința de la Bratislava din luna septembrie, principalele subiecte discutate au fost rolul 
UE ca actor global, abordarea globală a dezvoltării durabile și a migrației, precum și primii 
pași către o uniune europeană a apărării. Politicile de vecinătate privind Balcanii de Vest și 
țările din vecinătatea estică și sudică a UE au fost, de asemenea, dezbătute în sesiunile și 
atelierele din cadrul conferinței. Printre participanții la nivel înalt s-au numărat vicepreședintele 
Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Federica Mogherini, precum și Secretarul general adjunct pentru afaceri politice al 
Organizației Națiunilor Unite, Miroslav Jenca. 

În scopul de a încuraja solidaritatea din partea tuturor statelor membre și efortul colectiv de a 
elabora o agendă comună, delegațiile din Cipru, Franța, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și 
Spania au semnat așa-numita „Declarație de la Bratislava a statelor membre ale UE de la 
frontiera sudică a Uniunii Europene”. 
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4.3. Reuniuni interparlamentare la nivel de comisii și alte reuniuni interparlamentare 

În plus față de cele două conferințe interparlamentare periodice, comisiile Parlamentului 
European organizează anual aproximativ 15 reuniuni interparlamentare la nivel de comisii 
în care invită comisiile omologe din parlamentele naționale să se implice în dezbateri 
tematice. Alte tipuri de reuniuni interparlamentare sunt organizate pe o bază mai degrabă 
ad hoc de parlamentul care exercită președinția.  

Cu cele 14 reuniuni interparlamentare la nivel de comisii și cele două conferințe 
interparlamentare, 2016 a confirmat cererea continuă de dezbateri axate pe tematici și de 
dezbateri interparlamentare de dimensiuni mai mici, la nivel de experți. Majoritatea reuniunilor 
au avut formatul unor reuniuni interparlamentare la nivel de comisii, al unor schimburi de 
opinii sau al unor ateliere organizate la Bruxelles, la inițiativa uneia sau a mai multor comisii 
ale Parlamentului European, cu sprijinul Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale. În 
2016, 510 membri ai parlamentelor naționale s-au întâlnit cu 493 de deputați din Parlamentul 
European în reuniuni organizate de 13 comisii parlamentare diferite. 

O serie de reuniuni au devenit regulate în calendarul activităților interparlamentare, și anume 
de acum consacrata Săptămână parlamentară europeană (a se vedea capitolul 4.1), schimbul 
anual de opinii privind ciclul semestrului european, reuniunea Comisiei Parlamentului 
European pentru drepturile femeii și egalitatea de gen care marchează Ziua Internațională a 
Femeii la 8 martie, precum și reuniuni bianuale ale comisiilor pentru afaceri externe în cadrul 
Conferinței interparlamentare privind PESC/PSAC. 

În 2016, un eveniment deosebit a fost Conferința interinstituțională cu parlamentele naționale 
dedicată viitoarelor surse de finanțare a bugetului UE, care a avut loc la 7 și 8 septembrie. 
Urmărind să ofere un forum de dialog proactiv cu parlamentele naționale, această conferință a 
reunit membri ai parlamentelor naționale și ai Parlamentului European, reprezentanți ai 
guvernelor statelor membre și instituțiilor europene și membri ai așa-numitului Grup Monti la 
nivel înalt pentru resursele proprii. Conferința a creat ocazia unui schimb aprofundat de opinii 
privind chestiuni esențiale legate de finanțele publice europene și, în special, de viitoarele surse 
de finanțare a bugetului UE. Rezultatele discuțiilor au fost cuprinse în raportul final al Grupului 
la nivel înalt, care urma să apară cel târziu la sfârșitul anului 2016. 

O altă reuniune de mare importanță politică fost reuniunea interparlamentară a Comisiei 
Parlamentului European pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) dedicată 
revizuirii specifice a normelor privind detașarea lucrătorilor, din 12 octombrie 2016. 
Propunerea Comisiei (COM (2016)0128) privind detașarea lucrătorilor a declanșat așa-numitul 
„cartonaș galben” (a se vedea capitolul 2.2) și a pus, astfel, accentul pe viitoarele negocieri cu 
privire la această propunere în cadrul procedurii legislative ordinare. 

În plus, pe calendarul activităților interparlamentare din 2016 au mai figurat două ateliere ale 
Comisiei pentru afaceri juridice, două schimburi de opinii cu privire la inițiativa respectivă a 
Comisiei speciale pentru deciziile fiscale (TAXE 2) și a Comisiei de anchetă privind măsurarea 
emisiilor în sectorul autovehiculelor (EMIS), precum și cinci reuniuni interparlamentare la 
nivel de comisii, organizate de Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia pentru 
control bugetar (BUDG), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), 
Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) și Comisia pentru comerț internațional (INTA) 
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- cea din urmă având forma unei dezbateri în timpul prânzului dedicată CETA. Toate acestea 
s-au desfășurat în timpul reuniunilor obișnuite ale comisiilor respective. 

În Anexa II sunt enumerate toate reuniunile interparlamentare organizate de comisiile 
Parlamentului European în 2016, precum și o serie de statistici detaliate. 

4.4. Vizite bilaterale ale parlamentelor naționale la Parlamentul European 

Vizitele bilaterale reprezintă un instrument și un format în continuă evoluție dedicate 
dialogului interparlamentar, prin care parlamentele naționale vizitează individual 
Parlamentul European, adesea într-un cadru mai larg de vizite organizate și la alte instituții 
ale UE. Acest format constituie un cadru foarte concentrat, personalizat și flexibil, eficient 
din punctul de vedere al timpului și al costurilor, dedicat discuțiilor pe teme de interes, în 
special pentru un parlament național.  

Anual Parlamentul European primește până la o sută de vizite oficiale din partea parlamentelor 
naționale din UE, la unul din sediile sale de la Bruxelles sau de la Strasbourg. Aceste vizite 
oferă șansa unei dialog „bilateral” mai focalizat privind chestiuni ale UE ridicate de 
parlamentul sau de camera parlamentară națională care face vizita.  

Participanții și temele acestor vizite variază considerabil: de la vizita președintelui unui 
parlament național, la vizite de lucru la comisii, care acoperă o gamă largă de domenii de 
politică, sau vizite de studiu ale funcționarilor de la parlamentele naționale care activează în 
numeroase și diferite domenii de activitate parlamentară. 

În 2016, Parlamentul European a primit 76 de vizite oficiale din partea parlamentelor naționale 
din UE. După referendumul din Regatul Unit referitor la statutul de membru al UE din 23 iunie 
2016, majoritatea vizitelor bilaterale din cel de al doilea semestru al anului 2016 s-au axat pe 
chestiunea Brexit și pe viitorul Uniunii Europene. 

Pe lângă vizitele bilaterale, se pot organiza videoconferințe între Parlamentul European și 
parlamentele naționale, ceea ce le permite parlamentarilor să țină legătura în timp cu privire la 
un anumit subiect sau să poarte discuții privind probleme de actualitate fără a fi necesare 
pregătiri de durată. 

În anexa III sunt enumerate detaliat toate vizitele, inclusiv videoconferințele, organizate de 
parlamentele naționale la Parlamentul European în 2016 cu sprijinul Direcției pentru relațiile 
cu parlamentele naționale. 

5. „Mecanismul de alertă timpurie” și „dialogul politic informal” — Protocoalele nr. 
1 și nr. 2 la Tratatul de la Lisabona  

Protocolul nr. 2 la TFUE prevede un mecanism de reexaminare, așa-numitul „mecanism de 
alertă timpurie”, care implică parlamentele naționale. În cadrul acestui mecanism, 
parlamentele naționale pot examina proiectele de acte legislative ale UE și, dacă consideră 
că există o încălcare a principiului subsidiarității, pot trimite un „aviz motivat” în termen 
de opt săptămâni de la transmitere către instituția emitentă. Protocolul prevede o procedură 
de reexaminare și chiar o reexaminare obligatorie (cunoscute sub numele de „cartonașul 
galben”, respectiv „cartonașul portocaliu”) atunci când numărul de avize motivate 
depășește praguri specifice. În plus, Protocolul nr. 1 la TFUE permite parlamentelor 
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naționale să formuleze observații cu privire la alte documente, precum cărți verzi, cărți albe 
și comunicări ale Comisiei. Se fac foarte multe observații și comentarii pe aceste documente, 
toate acestea alcătuind așa-numitul „dialog politic informal”. 

Mecanismul de alertă timpurie 

După cum s-a menționat anterior, „mecanismul de alertă timpurie” vizează numai avizele 
motivate. 

Comisia pentru afaceri juridice (JURI), care răspunde în cadrul Parlamentului European de 
monitorizarea respectării principiului subsidiarității8, a decis9 că o contribuție din partea unui 
parlament național este considerată: 

1. „aviz motivat” în cazul în care a fost transmisă Parlamentului în termenul de opt 
săptămâni menționat la articolul 6 din Protocolul (nr. 2) la Tratatul de la Lisabona10 și 
exprimă opinia că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității; 

2. „contribuție” în cazul în care nu îndeplinește cele două criterii (documentele transmise 
în cadrul dialogului politic informal sunt, de asemenea, denumite „contribuții”). 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, peste 600 de proiecte legislative au fost 
trimise spre examinare parlamentelor naționale de către Comisie, în conformitate cu Protocolul 
nr. 2. Ca răspuns, parlamentele naționale au transmis în jur de 2 500 de comentarii și observații. 
Dintre acestea, doar aproximativ 400 (16 %) au fost avize motivate ce invocau încălcarea 
principiului subsidiarității, în timp ce marea majoritate (în jur de 84 %) au fost contribuții care 
vizau substanța propunerilor.  

Acest lucru arată că parlamentele naționale nu au folosit acest mecanism pentru a întârzia 
procesul legislativ la nivelul UE. Până în prezent, numai câteva parlamente naționale au trimis 
un număr mare de avize motivate. Pragul cerut pentru declanșarea procedurii de reexaminare 
„cartonașul galben” a fost atins doar de trei ori până în prezent: în 2012 pentru propunerea 
„Monti II” privind dreptul la grevă, pe care Comisia a retras-o ulterior (deși nu din motive de 
subsidiaritate), în 2013 pentru Parchetul European, când Comisia și-a menținut propunerea, 
precum și în mai 2016 împotriva propunerii de revizuire a Directivei privind detașarea 
lucrătorilor. În acest ultim caz, Comisia a hotărât să își mențină propunerea, având în vedere 
că, în opinia sa, propunerea nu încalcă principiul subsidiarității. 

Chestiunea Directivei privind detașarea lucrătorilor - de asemenea, un eveniment politic major 
în 2016 - a fost discutată în partea 2, capitolul 2.2.  

																																																													
8 Regulamentul de procedură al PE; Anexa V - punctul XVI - paragraful 1: „[Comisia pentru afaceri juridice] este 
competentă în chestiuni privind: interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și conformitatea 
actelor Uniunii cu legislația primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice și respectarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității”. 
9 A se vedea documentul Conferinței președinților de comisie din 15 decembrie 2010: „Abordarea comună pentru 
tratamentul la nivel de comisie al avizelor motivate din partea parlamentelor naționale și toate celelalte contribuții 
ale parlamentelor naționale”. 
10 Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, articolul 6: „În termen de opt 
săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament 
național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că 
proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. După caz, fiecărui parlament național sau fiecărei 
camere a unui parlament național îi revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competențe legislative.” 
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Deși numărul noilor proiecte de acte legislative a scăzut semnificativ în 2014 și 2015 (la 42 și, 
respectiv, 38), odată cu numărul de contribuții din partea parlamentelor naționale (ajunse la 
151 și, respectiv, 90), tendința s-a schimbat din nou în 2016, când s-au înregistrat 116 noi 
proiecte de acte legislative, iar Parlamentul European a primit 410 observații și comentarii (334 
de avize motivate și 76 de contribuții). 

Rezultă, deci, în mod clar că parlamentele naționale sunt dispuse să formuleze comentarii cu 
privire la conținutul actelor legislative și nu pun obstacole în calea procesului decizional. 
Dimpotrivă, aceste comentarii reprezintă o oportunitate și o resursă pentru Parlamentul 
European în elaborarea concepțiilor și a pozițiilor sale în diverse domenii. 

Contribuțiile și avizele motivate (adesea împreună cu un rezumat al tuturor documentelor 
trimise pe aceeași temă) sunt trimise raportorilor, care le pot folosi atât ca sursă de informații 
concrete, conținutul fiind uneori foarte tehnic, dar și ca sursă de informații politice, 
documentele trimise reflectând poziția parlamentelor naționale cu privire la tema discutată. 

Acest aspect era deja evident pentru Parlamentul European atunci când, în Rezoluția sa din 16 
aprilie 2014 referitoare la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale 
(„raportul Casini”)11, a salutat „faptul că, în practică, acest mecanism este utilizat și drept canal 
de consultare și dialog purtat în spirit de colaborare între diferitele instituții din cadrul 
sistemului european pe mai multe niveluri”. 

În anexa IV sunt prezentate statistici detaliate privind avizele motivate și contribuțiile primite 
în cadrul mecanismului de alertă timpurie în 2016. 

Dialogul politic informal 

În 2016, parlamentele naționale au continuat să folosească activ „dialogul politic informal”, 
trimițând 243 de contribuții privind dosarele legislative care intră în sfera de competență 
exclusivă a Uniunii Europene (și care, prin urmare, nu fac obiectul mecanismului de alertă 
timpurie), precum și o mare varietate de documente cu caracter nelegislativ, de exemplu, pe 
teme legate de dezbaterile curente la nivel european sau, după cum s-a menționat deja, 
documente de consultare din partea Comisiei. Începând din 2009, Parlamentul European a 
primit aproximativ 1 700 de contribuții din partea parlamentelor naționale; acestea sunt 
publicate într-o bază de date pe rețeaua de intranet a Parlamentului European.  

Mai mult decât atât, cel puțin în cadrul COSAC, a devenit clar că parlamentele naționale 
apreciază angajamentul activ al Comisiei în dezbateri în care sunt și ele implicate.  

6. Instrumente pentru schimbul de informații și crearea de rețele 
6.1. Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) 

Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP), administrat în 
comun de Parlamentul European și de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
reunește participarea a 66 de camere parlamentare (inclusiv 41 din Uniunea Europeană) 
din 54 de țări și a instituțiilor europene. Aproape 120 de corespondenți și corespondenți 
adjuncți își reprezintă parlamentele în rețea și contribuie la principalele activități ale 
CECDP, care constau într-un schimb intens de informații și de bune practici. 

																																																													
11 Texte adoptate, P7_TA(2014)0430. 
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De asemenea, în 2016, CECDP și-a confirmat într-un mod impresionant statutul de instrument 
indispensabil pentru îndeplinirea rolului parlamentelor în serviciul membrilor lor și a 
administrațiilor lor. Principalele activități ale CECDP constau în seminare pe teme specifice și 
cereri de informații comparative pe probleme legislative și parlamentare.  

În ceea ce privește seminarele, parlamente membre ale CECDP găzduiesc, de obicei, între cinci 
și șase seminare pe an. În 2016, au fost organizate cinci seminare în comun de parlamentul 
gazdă, coordonatorul responsabil din CECDP și secretariatul CECDP, care au atras în total 315 
participanți din parlamentele membre ale CECDP. Seminarele CECDP sunt deschise numai 
personalului din parlamentele CECDP și contribuie la crearea de rețele de experți și servicii 
competente. Adunarea Națională a Franței a organizat la Paris împreună cu Secretariatul 
CECDP Conferința anuală a corespondenților. 

Parlamentul European este principalul contribuitor financiar al CECDP în ceea ce privește 
personalul, rambursarea parțială a cheltuielilor de călătorie pentru o serie de parlamente 
membre și găzduirea site-ului web al CECDP. În schimb, Parlamentul European se bazează 
foarte mult pe rețea, atunci când serviciile au nevoie de informații și de bune practici.  

În ceea ce privește cererile de informații comparative, în 2016 parlamentele membre ale 
CECDP au prezentat 274 de cereri, față de 287 în 2015, ceea ce reprezintă al treilea cel mai 
mare rezultat de când rețeaua și-a început activitatea în 2000. Faptul demonstrează că 
implicarea parlamentelor membre ale CECDP este în mod clar determinată de cerere, 
reflectând necesitățile deputaților din statele membre și ale administrațiilor parlamentare de a 
învăța din experiențele și soluțiile altor țări. Rata medie de răspuns la o solicitare este de 
aproximativ 63 %, iar peste 80 % din răspunsuri ajung în termenul stabilit sau la puțin timp 
după. Aceste cifre, care au rămas stabile de-a lungul anilor, subliniază fiabilitatea rețelei și 
ajută la gestionarea volumului de muncă, dar și a așteptărilor clienților. 

Anul 2016 confirmă observațiile din ultimii ani, și anume că aproximativ 42 % din cereri au 
vizat chestiuni legate de modul de funcționare a parlamentelor (administrație, organisme, 
proceduri și chestiuni legate de membri), în timp ce restul de 58 % țin de sfera politico-
legislativă. Administrația parlamentelor, pe de o parte, și politicile sociale (inclusiv migrația și 
sănătate), pe de altă parte, își mențin pozițiile de frunte. Chestiunile juridice și financiare, 
precum și siguranța publică figurează și ele printre primele poziții. În general, este acoperită o 
gamă largă și stabilă de subiecte, care reflectă agenda politică și administrativă a parlamentelor 
și a parlamentarilor. Acest lucru subliniază importanța rețelei CECDP nu doar din punct de 
vedere politic și legislativ, ci și pentru proiecte de cercetare administrativă și pentru schimbul 
de bune practici. 

În calitate de facilitator, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului 
European oferă asistență serviciilor respective ale Parlamentului European, nu doar pentru a 
explica funcționarea rețelei CECDP, ci și în contextul unor cereri concrete. Această activitate 
este esențială, deoarece contribuie la menținerea unor așteptări realiste și a unor rezultate 
concrete, având în vedere că CECDP este o rețea voluntară la care corespondenții contribuie în 
afara sarcinilor zilnice de lucru. Cum volumul de muncă a devenit în timp o problemă și pentru 
CECDP, trebuie subliniat că cererea ar trebui formulată numai atunci când nu există surse 
alternative de informare. Secretariatul Centrului European de Cercetare și Documentare 
Parlamentară are sarcina importantă de a verifica dacă cererile formulate de toate parlamentele 
membre respectă orientările emise. 
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În 2016, Parlamentul European a transmis zece cereri adresate rețelei CECDP în numele 
serviciilor sale, un pic mai puține decât în 2015, când s-au trimis 13 cereri. Au fost trimise două 
solicitări în vederea pregătirii conferinței anuale a corespondenților. 

Tot în 2016, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a coordonat 34 de răspunsuri 
ale Parlamentului European la solicitări din partea altor parlamente, majoritatea pe chestiuni 
administrative și procedurale, semnificativ mai multe decât în 2015, când au fot pregătite 21 
de răspunsuri. Trebuie subliniat că aceste răspunsuri sunt esențiale și ca semn de bunăvoință, 
pentru că în mod indirect motivează alți membri ai rețelei să contribuie cu răspunsuri la 
Parlamentul European.  

În ceea ce privește site-ul web al CECDP, în 2016 acesta a fost refăcut în totalitate. În ultimii 
zece ani, site-ul a suferit o serie de transformări sub forma unor module și proceduri noi, care 
i-au îmbunătățit caracteristicile , dar fără a se reface în totalitate structura și interfața. Între 
timp, lumea a evoluat ca instrumente, standarde și practici. Dispozitive mobile ne-au schimbat 
modul în care interacționăm și comunicăm pe internet, iar calculatorul personal și-a pierdut 
rolul dominant în acest domeniu. Un site de internet modern și funcționalitățile sale trebuie să 
funcționeze fără întreruperi, imediat și fără pierderea utilizabilității pe telefoane inteligente, pe 
tablete și desktopuri, abordare ce se numește „design reactiv”. Pentru a realiza acest obiectiv, 
s-au stabilit o serie de cerințe și un plan de lucru detaliat. Schimburile zilnice de informații sub 
formă de cereri și răspunsuri, evenimentele CECDP la care înregistrarea se face online, fișe 
parlamentare ambițioase și un motor de căutare puternic, toate acestea impun o nouă platformă 
care poate fi consultată din orice loc și de pe orice dispozitiv. Noul site web va fi prezentat la 
Conferința anuală din 2017, la care se va sărbători cea de a 40-a aniversare a CECDP. 

Cooperarea cu DG ITEC a fost în continuare excelentă. Au fost introduse noi măsuri de 
securitate pentru a proteja site-ul internet și parlamentele partenere în fața amenințărilor 
externe. 

Informări punctuale (Spotlight) despre parlamentele din Europa  

„Informările punctuale despre parlamentele din Europa” sintetizează informații despre o serie 
de teme ridicate de parlamentele din cadrul rețelei CECDP. Temele sunt alese în funcție de 
relevanța lor pentru Parlamentul European sau coincid cu subiectele de pe agenda politică a 
PE. Informările punctuale oferă interesante perspective comparative asupra situației din 
parlamentele naționale și contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă. 

În 2016, direcția a elaborat cinci ediții noi de informări punctuale cu o gamă largă de teme. 

În anexa V poate fi consultată lista detaliată a reuniunilor CECDP și a cererilor de informații 
comparative făcute de Parlamentul European, precum și o prezentare a edițiilor „Informărilor 
punctuale despre parlamentele din Europa” publicate în 2016.  

6.2. Rețeaua UE de schimb de informații la nivel interparlamentar (IPEX) 

Rețeaua UE pentru schimbul de informații la nivel interparlamentar (IPEX) urmărește să 
sprijine cooperarea interparlamentară, furnizând o platformă de schimb electronic de 
informații legate de UE între parlamentele din UE. IPEX a fost lansată ca inițiativă a 
parlamentelor naționale din UE și a fost dezvoltată cu asistența tehnică oferită de 
Parlamentul European. În momentul de față, 41 de camere parlamentare din 28 de 
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parlamente naționale și Parlamentul European folosesc IPEX în activitățile lor curente. 
IPEX este în curs de îmbunătățire continuă pentru a se adapta la noile nevoi ale utilizatorilor 
săi. 

În 2016, IPEX și-a consolidat poziția de instrument esențial al cooperării interparlamentare. 

Pornind de la activitatea președințiilor anterioare, Președinția luxemburgheză a încheiat cu 
succes lucrările pentru elaborarea Manualului pentru corespondenți și a pliantului IPEX, care 
conține o foarte scurtă prezentare de ansamblu a valorilor IPEX, precum și a obiectivelor, 
structurii și bazei sale de date.  

La reuniunile anuale din 2016, președinții de parlamente din UE au cerut Președinției 
luxemburgheze să continue discuțiile cu privire la strategia digitală, care va orienta deciziile 
luate de consiliul IPEX în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a IPEX. 

Strategia digitală, redactată de un grup de lucru al IPEX, prezintă abordările strategice care 
trebuie luate pentru îndeplinirea obiectivelor legate de publicul IPEX și de informațiile și 
serviciile furnizate de IPEX. Strategia identifică, de asemenea, modul în care se pot implica 
mai activ corespondenții naționali în schimburile de informații și în acțiunile relevante pentru 
promovarea IPEX.  

După adoptarea sa de către secretarii generali ai parlamentelor din UE în 2017, strategia digitală 
a IPEX va fi însoțită de un program de lucru pe trei ani, care va asigura continuitatea 
managementului în proiectele care se desfășoară în mandatul mai multor președinți. 
Obiectivele prioritare ale programului de lucru al IPEX sunt: promovarea IPEX, consolidarea 
rețelei IPEX și îmbunătățirea bazei de date a IPEX. 

Pe parcursul anului 2016, s-a acordat o atenție deosebită colaborării și utilizatorilor IPEX. În 
acest sens, au continuat reuniunile de promovare în Parlamentul European, care s-au adresat 
utilizatorilor din grupurile politice și din Serviciul de Cercetare al Parlamentului European 
(EPRS).  

Se acordă din ce în ce mai multă atenție analizării unei posibile interacțiuni cu alte platforme 
de schimb de informații la nivel interparlamentar. La sugestia Parlamentului European, pe 
ordinea de zi a reuniunii Consiliului IPEX, desfășurată la Bruxelles în 2016, a fost inclusă o 
prezentare a platformei online URBIS (Unified Repository Base on Implementation Studies). 

IPEX este considerat unul dintre cele mai reușite și concrete proiecte realizate în cooperare cu 
parlamentele naționale din Uniunea Europeană și cu sprijinul Parlamentului European. 
Mecanismul asigurării președințiilor prin rotație, strategia digitală și programul de lucru vor 
conduce la un sentiment din ce în ce de puternic de implicare și asumare a IPEX din partea 
tuturor parlamentelor din UE.  

În prezent, IPEX publică peste 80 000 de pagini (mai precis, 81 475) provenite de la 
parlamentele naționale și instituțiilor europene, are 11 500 de documente produse de instituțiile 
UE care conțin informații legate de supravegherea parlamentară și care vizează în jur de 9 350 
de dosare. În 2016, numărul total de documente legislative și nelegislative înregistrate în IPEX 
a fost de 1 064. 
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În 2016, site-ul web al IPEX a înregistrat 253 264 de vizitatori unici. Au fost vizitate 
aproximativ 7 milioane de pagini.12 

6.3. Alte instrumente și rețele 

Reprezentanții parlamentelor naționale la Bruxelles 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale primește și găzduiește în Parlamentul 
European reprezentanți administrativi desemnați de parlamentele naționale (sau de camerele 
parlamentare) din UE. Începând cu 1991 (în 2016 se împlinesc 25 de ani de la acord), pentru a 
consolida cooperarea interparlamentară în cadrul UE, Parlamentul European a oferit acestor 
reprezentanți birouri și alte facilități interne, la cerere, în sediile sale din Bruxelles și 
Strasbourg.  

De-a lungul timpului, toate parlamentele naționale din UE au trimis câte un funcționar național 
la Bruxelles pentru a facilita relațiile cu UE. În total, sunt ocupate 37 de birouri de către 
aproximativ 50 de persoane, care provin din 41 de camere parlamentare. Reprezentanții 
lucrează în aceeași clădire a Parlamentului European în care funcționează Direcția pentru 
relațiile cu parlamentele naționale, iar acest lucru creează numeroase sinergii și promovează 
schimburile. 

Reprezentanții sunt funcționari naționali, iar rolul lor este administrativ și neutru: misiunea lor 
de informare reciprocă (un flux bidirecțional între Parlamentul European și parlamentele 
naționale) reprezintă un factor esențial în afacerile UE, deoarece obiectivul ultim al acestor 
schimburi este foarte concret, și anume să găsească răspunsuri comune la nivel parlamentar în 
fața numeroaselor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. 

Lista actualizată a reprezentanților se poate consulta la următoarea adresă: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts. 

Programe de sprijin pentru „parlamentul Președinției UE” 

În faza de pregătire a dimensiunii parlamentare a fiecărei președinții a UE, se intensifică 
cooperarea și schimburile la nivel interparlamentar. Atunci când parlamentul unei țări ce deține 
președinția prin rotație a Consiliului UE pentru prima dată solicită în scris asistența 
Parlamentului European pentru a-și pregăti activitățile în contextul dimensiunii parlamentare a 
Președinției, Parlamentul European poate contribui la costul programului împreună cu 
parlamentul corespondent, în limitele bunei gestiuni financiare. Prin acest program, 
Parlamentul European își propune să ofere un sprijin personalizat, care are la bază nevoile și 
prioritățile Președinției. 

Ca urmare a modificărilor aduse calendarului președințiilor Consiliului UE, avem acum o serie 
fără precedent de state membre care se află toate pentru prima dată la cârma UE: Slovacia, 
Malta, Estonia și Bulgaria. Parlamentele din aceste țări și-au confirmat interesul pentru 
programul de sprijin al Președinției UE.  

În 2015 și în 2016, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a aprobat un program de 
sprijin pentru parlamentul slovac și a organizat mai multe vizite reușite pentru deputații din 
																																																													
12 Raport privind lucrările IPEX în 2016; www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers 
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parlamentul slovac, precum și vizite de studiu pentru experții din acest parlament la comisiile 
și serviciile Parlamentului European.  

Se prevede un program similar pentru președințiile bulgară și estoniană, iar în decembrie 2016 
s-a organizat o vizită în Malta pentru pregătirea președinției acestei țări. Cu această ocazie a 
avut loc și un seminar pe tema subsidiarității și cooperării cu Parlamentul European.  

Participanții la program au confirmat că schimburile aprofundate organizate în avans au fost 
deosebit de utile pentru stabilirea calendarului și pentru planificarea optimă a dimensiunii 
parlamentare. Au fost extrem de apreciate stabilirea de contacte cu toți interlocutorii relevanți 
(deputați în Parlamentul European, funcționari din Parlamentul European, reprezentanți ai 
parlamentelor, IPEX, secretariatul COSAC, echipele de proiect pentru Conferințele 
interparlamentare) și comunicarea lecțiilor învățate din experiențe recente. De asemenea, prin 
transferul de experiență și comunicarea constantă s-a asigurat coerența lucrărilor diferitelor 
președinții, iar detașările pe termen scurt la servicii specializate au fost, de asemenea, extrem 
de apreciate.  

Connect - baza de date a Parlamentului European cu documente ale parlamentelor 
naționale 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale administrează baza de date Connect de pe 
site-ul de intranet al Parlamentului European. Această bază de date conține toate documentele 
parlamentelor naționale care au legătură cu UE și care au fost transmise oficial Parlamentului 
European începând cu 2010.  

În prezent, deputații în Parlamentul European, asistenții, grupurile politice, secretariatele 
comisiilor și alți funcționari ai Parlamentului European, precum și reprezentanții parlamentelor 
naționale de la Bruxelles pot accesa baza de date pe rețeaua de intranet a Parlamentului 
European, la adresa: www.connect.ep.parl.union.eu.  

Se preconizează că baza de date Connect va fi disponibilă publicului în 2017, pe website-ul 
Parlamentului European la adresa www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

Consolidarea relațiilor Parlamentului European cu parlamentele naționale din UE într-
un context global 

În 2016, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a lucrat la un proiect13 de 
consolidare a urmăririi rezultatelor și de amplificare a cooperării cu parlamentele naționale din 
UE în adunările multilaterale și în forumurile mondiale.  

Primii pași concreți în direcția participării mai ample a parlamentelor naționale la activitățile 
Parlamentului European au fost făcuți în contextul „Săptămânii Ucrainei”, eveniment 
desfășurat în februarie și martie 2016. Acest eveniment major a fost organizat de Parlamentul 
European și a urmărit consolidarea capacităților pentru Rada din Ucraina. Parlamentele 
naționale au fost invitate să participe cu scopul de a-și prezenta activitățile pentru a asigura 
complementaritatea.  

																																																													
13 Proiectul nr. 4 al DG Președinție - „Consolidarea relațiilor cu parlamentele naționale din UE într-un context 
global”. 
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Un alt element relevant al proiectului a fost implicarea la nivel înalt a Parlamentului European 
în Conferința europeană bienală a președinților de parlamente, care s-a desfășurat la 
Strasbourg, la 15 și 16 septembrie 2016, sub auspiciile Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei. La eveniment au participat peste 50 de președinți. La această conferință Parlamentul 
European a fost reprezentat de vicepreședinta Lunacek, care a beneficiat de sprijinul 
administrativ și consilierea Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale. Participarea 
periodică a Parlamentului European la aceste evenimente organizate sub egida Consiliului 
Europei, evenimente în cadrul cărora Uniunea Europeană și instituțiile sale sunt menționate 
constant și adesea criticate, ar reprezenta o evoluție semnificativă.  

De asemenea, în legătură cu acest proiect este relevantă Uniunea Interparlamentară (UIP). 
Președintele Parlamentului European este invitat de două ori pe an la adunările UIP. Cu ocazia 
adunărilor UIP, se organizează și reuniunea Asociației secretarilor generali (ASG). Direcția 
pentru relațiile cu parlamentele naționale va continua să monitorizeze UIP, cu scopul de a 
asigura o participare amplă. 
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ANEXE 
	

ANEXA I - Reuniunile COSAC - Teme și vorbitori principali 2016 
	

Eveniment al COSAC Teme Principalii vorbitori/participanți 
din Parlamentul European 
 

Reuniune a președinților 
Haga, 7 - 8 februarie 2016 

• Organizarea și cooperarea 
supravegherii parlamentare pe 
baza unui studiu de caz 
dedicat Europol 

• Prioritățile europene pentru 
2016 și mai departe 

 
 
 
 
 
 
 

Reuniune în plen a COSAC LV  
Haga, 12 - 14 iunie 2016 

Reflecție asupra Președinției 
olandeze a UE 
Președinția 
 

• Sesiunea I: Supravegherea 
parlamentară, schimb de bune 
practici 

• Sesiunea II: Rolul 
parlamentelor în protejarea 
statului de drept în UE 

• Sesiunea III: Schimb de bune 
practici și experiențe în 
materie de diplomație 
parlamentară 

• Sesiunea IV: Curtea de 
Conturi Europeană 

• Sesiunea V: Migrația 
• Discuție privind stadiul actual 

al implementării Acordului 
UE-Turcia 

Sophie in’t Veld, raportoare 
pentru raportul legislativ din 
proprie inițiativă referitor la 
instituirea unui mecanism al UE 
pentru democrație, statul de drept 
și drepturile fundamentale 

 
Elmar Brok, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe 
(AFET) 
 

Reuniunea președinților 
Bratislava, 10 - 11 iulie 2016 

• Prioritățile Președinției 
slovace 

• Dimensiunea socială a UE și 
politica de coeziune - triplu A 
în domeniul social 

 
 
 
 
 
 

Reuniune în plen a COSAC LVI  
Bratislava, 13-15 noiembrie 2016 

• Situația actuală/Bilanțul 
Președinției slovace 

• Consolidarea rolului 
parlamentelor naționale în UE 

• Parteneriatul transatlantic 
pentru comerț și investiții 
(TTIP) 

• 2016: „Anul rezultatelor” 
Uniunii energetice 

• Securizarea frontierelor 
externe ale UE în contextul 
migrației neregulamentare 

 

Danuta Maria Hübner, 
președinta Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO) 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru informații detaliate cu privire la ordinea de zi a reuniunilor COSAC, publicate de președinții, vă rugăm să 
consultați site-ul COSAC: www.cosac.eu  
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ANEXA II - Reuniuni interparlamentare organizate de comisiile Parlamentului European la 
Bruxelles14 în 2016 

	

 Participarea 
parlamentelor naționale15 PE 

Comisie a PE Eveniment Deputați Parlamente Camere Deputați 
ECON/BUDG/ 
EMPL 

16 - 17 februarie 
Săptămâna parlamentară europeană: 
Conferința interparlamentară privind 
stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
economică în Uniunea Europeană (DAC 
SECG) 

134 33 44 45 

JURI 17 februarie 
Atelier: 
Atelier privind noile norme pentru 
contracte în mediul digital 

4 4 4 4 

AFET 23 februarie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Viitorul Summit NATO de la Varșovia” și 
„Conflictele din regiunea MENA” 

37 19 22 91 

FEMM 3 martie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Femeile refugiate și solicitante de azil în 
UE” 

41 29 33 15 

TAXE 2 18 aprilie 
Schimb de opinii cu parlamentele naționale 
din UE: 
„Pachetul privind combaterea evaziunii 
fiscale și alte evoluții la nivel internațional 
și european: supravegherea și controlul 
democratic exercitate de parlamentele 
naționale” 

25 17 19 34 

BUDG 7 - 8 septembrie 
Conferința interinstituțională cu 
parlamentele naționale privind viitoarele 
surse de finanțare ale UE 

58 20 25 34 

ECON 28 septembrie 
Schimb de opinii cu parlamentele naționale 
din UE: 
„Ciclul 2016 al semestrului european” 

16 15 15 22 

CULT 11 octombrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Sectoarele culturale și creative în UE” 

29 17 19 11 

EMPL 12 octombrie 
Schimb de opinii cu parlamentele naționale 
din UE: 
„Revizuirea specifică a normelor privind 
detașarea lucrătorilor” 

32 18 22 68 

JURI 17 octombrie 
Atelier: 
„Robotica și inteligența artificială - aspecte 
etice și abordarea reglementării” 

4 4 4 4 

																																																													
14 Dacă nu se specifică altfel, toate reuniunile sunt reuniuni interparlamentare la nivel de comisii. 
15 Statele membre ale UE, țările candidate, țările potențial candidate, Elveția și Norvegia. 
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AFET 8 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Situația actuală a politicii externe și de 
securitate comune” 

25 14 15 86 

CONT 8 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Pentru o mai bună cheltuire în 
managementul partajat: un model mai 
cooperant de supraveghere parlamentară” 

16 12 12 9 

LIBE 28 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Europol și supravegherea parlamentară în 
cadrul politicilor UE privind securitatea 
internă” 

45 24 31 22 

AFCO 29 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de 
comisii: 
„Dreptul de anchetă al Parlamentului 
European”, „Revizuirea legislației 
electorale a UE”, „Viitoarea evoluție 
instituțională a Uniunii Europene” 

30 15 19 18 

INTA 29 noiembrie 
Dezbatere în timpul prânzului cu 
parlamentele naționale privind CETA 

10 7 9 14 

EMIS 5 decembrie 
Schimb de opinii cu parlamentele 
naționale: 
Schimb de opinii cu reprezentanți ai 
parlamentelor naționale din Germania, 
Franța, Belgia și Regatul Unit pe tema 
anchetelor parlamentare privind măsurarea 
emisiilor în sectorul autovehiculelor 

4 4 4 16 

TOTAL  510 NA NA 493 
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ANEXA III - vizite ale parlamentelor naționale16 la Parlamentul European (inclusiv 
videoconferințe) 
	

Data  Țara / Camera Comisie/Alt organism 

11.01.2016 FR - Assemblée nationale 
deputați și funcționari; reprezentanți ai Confédération 
européenne des syndicats și ai Centrului de Studii 
Politice Europene 

13.01.2016 UK - House of Lords Comisia pentru afaceri europene 

25.01.2016 UK - House of Commons Comisia pentru dezvoltare internațională 

26.01.2016 UK - House of Lords Subcomisia pentru afaceri financiare ale UE 

28.01.2016 NO- Parlamentul norvegian Comisia permanentă pentru muncă și afaceri sociale 
26.01.2016 Consiliul Nordic Delegația Adunării Baltice și a Consiliului Nordic 
16.02.2016 SE - Riksdag Serviciul de cercetare și biblioteca  

16.02.2016 ES - Cortes Generales Funcționari din parlamentul spaniol și din 
parlamentele regionale 

17-18.02.2016 NO - Parlamentul norvegian Vizită de lucru a membrilor și funcționarilor 
18-19.02.2016 UK - House of Commons Vizită de studiu 
24.02.2016 DK - Folketinget  Comisia pentru afaceri europene  
29.02 2016 - 
01.03.2016 UK - House of Lords Funcționari din Subcomisia pentru mediu și energie 

1-2.03.2016 UK - House of Commons Comisia de control pentru afaceri europene 
14.03.2016 UK - House of Commons Comisia pentru afaceri privind Irlanda de Nord 
15.03.2016 UK - House of Commons Comisia pentru afaceri galeze 
15-16.03.2016 RO - Senatul Comisia pentru transport și energie 
16.03.2016 IT - Camera dei Deputati Comitetul mixt antimafia 
16.03.2016 NO - Parlamentul norvegian Comisia permanentă pentru afaceri externe și apărare 
16.03.2016 Întâlnire cu parlamentele naționale invitate din UE în domeniul securității 

21-22.03.2016 BG - Narodno sabranie 

Delegația Adunării Parlamentare a Procesului de 
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP PA) 
prezidată de Tsetska Tsacheva, președinta Adunării 
Naționale a Bulgariei 

4-5.04.2016 DK - Folketinget  funcționari 
5.04.2016 DE - Bundestag Comisia pentru afaceri europene 
05.04.2016 FR - Assemblée nationale Deputați 
06.04.2016 FI - Eduskunta Comisia de audit 
07.04.2016 FR - Sénat Biroul Senatului Franței 
18-19.04.2016 FI - Eduskunta Marea Comisie 
18.04.2016 AT - Nationalrat Funcționari 

20-22.04.2016 SK - Národná rada Funcționari implicați în pregătirile dimensiunii 
parlamentare a Președinției slovace a Consiliului UE 

26-27.04.2016 UK - House of Lords Subcomisia pentru afaceri interne a UE 
28-29.04.2016 DK - Folketinget  Funcționari 

03.05.2016 IT - Senato della Repubblica Reuniune comună a Comisiei pentru afaceri europene 
și a Comisiei pentru transporturi (videoconferință) 

03.05.2016 FR - Assemblée nationale Deputați 
23.05.2016 NL - Tweede Kamer Comisia pentru infrastructură și mediu 

																																																													
16 Parlamentele naționale din cadrul UE; Parlamentul norvegian; Consiliul Nordic 
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26-27.04.2016 UK - House of Commons Vizită de studiu 
26.05.2016 FR - Assemblée nationale Deputați și funcționari 

03.06.2016 NO - Parlamentul norvegian Stagiari din Ministerul Afacerilor Externe 

06-07.6.2016 FR - Sénat et Assemblée nationale Comisia comună pentru afaceri europene  

13-15.06.2016 SK - Národná rada Funcționari implicați în pregătirile dimensiunii 
parlamentare a Președinției slovace a Consiliului UE 

14.06.2016 IT - Camera dei Deputati Comisia pentru activități economice, comerț și turism 
(videoconferință) 

15.06.2016 NO - Parlamentul norvegian Confederația întreprinderilor din Norvegia 
16.06.2016 EE - Riigikogu Funcționari 
22.06.2016 FR - Assemblée nationale Deputați 
24.06.2016 NL - Tweede Kamer Funcționari 
29.06.2016 DE - Bundestag Johannes Singhammer, vicepreședinte 
29.06.2016 DE - Bundestag Comisia pentru turism 
13-14.07.2016 UK - House of Commons Comisia pentru mediu, alimentație și afaceri rurale 
14.07.2016 IT - Camera dei Deputati Comisia pentru finanțe (videoconferință) 

06.09.2016 DE - Bundestag Consiliul consultativ parlamentar pentru dezvoltare 
durabilă 

06-07.09.2016 FR - Assemblée nationale Deputați 
07.09.2016 NO - Parlamentul norvegian Funcționari ai Misiunii Norvegiei la UE 

09.09.2016 NL - Tweede Kamer Delegație a Centrului Erasmus pentru managementul 
sănătății 

16.09.2016 UK - House of Lords Subcomisia pentru UE 
26.09.2016 FR - Sénat Membri 
27.09.2016 IT - Camera dei Deputati Comisia pentru deșeuri 
27-28.09.2016 FI - Eduskunta Funcționari din Serviciul de cercetare parlamentară 
28.09.2016 FR - Assemblée nationale Deputați 
12.10.2016 DK - Folketinget  Președinta Comisiei pentru afaceri europene 
17-18.10.2016 AT - Nationalrat Funcționari 
19-21.10.2016 PL - Sejm Funcționari din cadrul Cancelariei 

24.10.2016 NO - Parlamentul norvegian Delegația la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei. 

27.10.2016 NO - Parlamentul norvegian Funcționari din cadrul Ministerului de Finanțe 

08.11.2016 FI - Eduskunta Marea Comisie 

09.11.2016 PL - Sejm Comisia pentru afaceri europene 

09-10.11.2016 UK - House of Lords Funcționari  

10.11.2016 FR - Assemblée nationale deputați și funcționari 

15.11.2016 IT - Camera dei Deputati Comisia pentru cultură 

21-22.11.2016 FR - Sénat Jean Bizet, Jean-Pierre Raffarin și senatori (grupul 
„Brexit et refondation de l'Union Européenne’) 

25.11.2016 NO- Parlamentul norvegian Stagiari din Ministerul Afacerilor Externe și angajați 
din Ministerul Justiției 

28.11.2016 NL - Tweede Kamer Comisia pentru afaceri europene 
29.11.2016 AT - Nationalrat Vizita lui Karlheinz Kopf, președinte adjunct 
29.11.2016 IE - Houses of the Oireachtas Comisia comună pentru afaceri europene  
30.11.2016 DK - Folketinget  Comisia pentru afaceri europene 

30.11.2016 UK - House of Lords & House of 
Commons 

Reuniune tripartită între deputații în Parlamentul 
European din RU cu membri ai Camerei Comunelor și 
ai Camerei Lorzilor  
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30.11.2016 HR - Hrvatski sabor Domagoj Ivan Milošević, președintele Comisiei 
pentru afaceri europene 

14.12.2016 NO - Parlamentul norvegian Delegația SEE/AELS 

14.12.2016 FR - Assemblée nationale Reuniune interparlamentară de lucru: agricultură, 
biodiversitate și comerț internațional 
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ANEXA IV - Date privind mecanismul de alertă timpurie 
Avize motivate și contribuții prezentate Parlamentului European în 201617 

Note și observații primite de parlamentele naționale în 2016 
  Avize motivate Contribuții 
Stat membru Parlament/Cameră 2016 2016 
Austria Nationalrat 0 0 
Austria Bundesrat 5 5 
Belgia  Chambre des 

Représentants 
0 0 

Belgia Sénat 0 0 
Bulgaria Narodno sabranie 4 0 
Croația Hrvatski Sabor 1 0 
Cipru Vouli ton Antiprosópon 0 4 
Republica Cehă Poslanecká sněmovna 4 10 
Republica Cehă Senát 3 35 
Danemarca Folketinget 3 2 
Estonia Riigikogu 1 0 
Finlanda Eduskunta 0 0 
Franța Assemblée Nationale 0 3 
Franța Sénat 8 3 
Germania Bundestag 0 3 
Germania Bundesrat 0 25 
Grecia Vouli ton Ellinon 0 0 
Ungaria Országgyűlés 2 0 
Irlanda Houses of Oireachtas 3 3 
Italia Camera dei deputati 0 16 
Italia Senato 3 65 
Lituania Seimas 1 0 
Luxembourg Chambre des Députés 2 5 
Letonia Saeima 1 0 
Malta Kamra tar-Rappreżentanti 5 1 
Țările de Jos Tweede Kamer 3 2 
Țările de Jos Eerste Kamer 3 4 
Polonia Sejm 2 0 
Polonia Senat 3 10 
Portugalia Assembleia da República 1 63 
România Camera Deputaților 2 21 
România Senatul 1 39 
Spania Cortes 0 15 
Suedia Riksdagen 12 0 
Slovenia Državni Zbor 0 0 
Slovenia Državni Svet 0 0 
Slovacia Národná rada 2 0 
Regatul Unit House of Commons 1 0 
Regatul Unit House of Lords 0 0 
TOTAL  76 334 

																																																													
17 Tabelul conține numai documentele parlamentelor naționale trimise ca răspuns la proiecte de acte legislative 
care intră în aria de aplicare a Protocolului nr. 2 la Tratatul de la Lisabona. Nu conține documente trimise ca 
răspuns la documente de consultare fără caracter legislativ, la cărți verzi sau la cărți albe (așa-numitul „dialog 
politic informal”). 
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ANEXA V - Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) 

A. Teme pentru care structurile politice și serviciile administrative ale Parlamentului 
European au consultat rețeaua CECDP în 2016 prin cereri de informații comparative 

• Delegarea puterilor către comisiile parlamentare 
• Contribuțiile parlamentelor naționale la faza pre-legislativă a dreptului UE  
• Activități parlamentare ale membrilor pe site-urile de web oficiale ale parlamentelor  
• Aprobarea modificărilor aduse procedurilor electorale pentru alegerile pentru 

Parlamentul European - cerințe constituționale  
• Pregătire și cursuri introductive pentru noii membri, inclusiv culegeri de informații 
• Sprijinul acordat de parlamentele naționale propriilor angajați pentru deplasarea la locul 

de muncă  
• Accesul în clădirile Parlamentului pentru persoanele cu dizabilități  
• Vehiculele hibride sau automobilele electrice în serviciile de transport ale 

parlamentelor  
• Norme pentru organizarea de evenimente în interiorul parlamentelor  
• Reacții în statele membre la comisiile de anchetă ale Parlamentului European  

B. Seminare și reuniuni statutare ale CECDP în 2016 

Seminare 

Seminarul „Parlamente și noua guvernare economică și 
bugetară” (Domeniul de interes - Afaceri economice și 
bugetare) 

Baku 19-20 mai 

Seminarul „O noua față digitală pentru parlamente 
(Parli@ments on the Net XIV) (Domeniul de interes - TIC în 
cadrul parlamentelor)  

Berlin, Bundesrat 9-10 iunie 

Seminarul „Cunoașterea și servicii de documentare pentru 
parlamentul de azi și de mâine” (Domeniul de interes - 
Biblioteci, servicii de cercetare și arhive) 

Oslo 8-9 septembrie  

Seminarul „TIC în parlamente” (Domeniul de interes - TIC în 
cadrul parlamentelor) Den Haag, Eerste Kamer 10-11 noiembrie 

Seminarul „Controlul legislativ ex ante și ex post” (Domeniul 
de interes - Practici și proceduri parlamentare)  Dublin 24-25 noiembrie 

Reuniuni statutare 

Reuniune a Comitetului executiv Cracovia 17-18 martie 

Conferința europeană a președinților parlamentelor (și 
reuniunea secretarilor generali dedicată CECDP) Strasbourg 15-16 septembrie 

Reuniune a Comitetului executiv Atena 22-23 septembrie  

Conferința anuală a corespondenților Paris 17-18 noiembrie 
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C. Informații punctuale despre parlamentele din Europa (Spotlight) 

• Prestațiile sociale și drepturile cetățenilor și ale persoanelor fără statut de resortisant 
(Spotlight nr. 9 - februarie 2016) 

• Politica energetică nucleară civilă după accidentul de la Fukushima (Spotlight nr. 10 - 
martie 2016) 

• Mobilitatea tineretului în UE (Spotlight nr. 11 - decembrie 2016) 
• Disponibilitatea fertilizării in vitro (FIV) în serviciile de sănătate naționale (Spotlight 

nr. 12 - septembrie 2016) 
• Calitatea legislației UE (Spotlight nr. 13 - decembrie 2016) 

 

 

PARLAMENTELE NAȚIONALE         
ALE STATELOR MEMBRE ALE UE
Martie 2017

Belgique/België/
Belgien Belgia 

Kamer van volksvertegen-

woordigers/ Chambre des 

représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulgaria

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
repuBlica cehă

Poslanecká sněmovna

Senát 

Danmark 
Danemarca

Folketinget 

Deutschland 
germania

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti 
estonia

Riigikogu

Éire/Ireland 
irlanDa

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα  
grecia

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
spania

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Franța

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska 
croația

Hrvatski sabor

Italia 
italia

Camera dei Deputati

Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
cipru 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
letonia

Saeima

Lietuva 
lituania

Seimas

Luxembourg 
luxemBurg

Chambre des Députés

Magyarország 
ungaria

Országgyűlés

Malta 
malta

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
țările De Jos 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich 
austria 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska 
polonia

Sejm

Senat

Portugal 
portugalia

Assembleia da 
República

România 
românia 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija 
slovenia

Državni zbor

Državni svet

Slovensko 
slovacia 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
FinlanDa

Eduskunta

Sverige 
sueDia

Riksdagen 

United Kingdom 
regatul unit

House of Commons

House of Lords

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 71 150

75

183

61

460

100

230 329

136

90

40

150 200 349 650

825

alese prin vot direct

alese prin vot indirect / numite / altfel

Sursa: Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale, în cooperare cu reprezentanții parlamentelor naționale din UE la Bruxelles  
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