
DECIZIA PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 19 noiembrie 2021

referitoare la măsurile extraordinare care permit Parlamentului European să își

îndeplinească atribuțiile și să își exercite prerogativele în temeiul tratatelor

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere articolele 237a, 237c și 237d din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European,

având în vedere aprobarea Conferinței președinților din 19 noiembrie 2021 acordată prin
procedură scrisă,

întrucât:

(1) Potrivit celor mai recente date furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al
Bolilor, în ultimele două săptămâni situația epidemiologică generală din Uniune s-a
caracterizat printr-o rată de notificare a cazurilor ridicată și în creștere rapidă. În
următoarele săptămâni se așteaptă o nouă creștere a ratelor de notificare a cazurilor, a
ratelor mortalității și a numărului de spitalizări.

(2) Mai multe state membre au întărit recent măsurile de limitare a propagării COVID-19.
Printre aceste măsuri se numără reintroducerea restricțiilor asupra accesului
persoanelor la anumite structuri deschise publicului larg, restricțiile privind accesul
angajaților la locul lor de muncă și limitarea libertății de circulație. În multe cazuri,
restricțiile respective nu se aplică dacă o persoană este în măsură să prezinte un
certificat digital al UE privind COVID sau o altă dovadă de vaccinare, de vindecare sau
un rezultat negativ la testul PCR.

(3) Parlamentul și-a întărit recent măsurile de atenuare a riscului și de siguranță pentru a
proteja sănătatea deputaților, a membrilor personalului și a altor persoane care lucrează
în Parlamentul European, asigurând în același timp capacitatea operațională a
Parlamentului, în special activitatea sa legislativă și bugetară. În urma deciziei Biroului
Parlamentului European din 27 octombrie 2021 privind normele excepționale în
materie de sănătate și siguranță care reglementează accesul în clădirile Parlamentului
European, accesul în clădirile Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a
activității este permis numai la prezentarea unui certificat digital al UE privind COVID
valabil. Pe lângă aceasta, prin decizia Președintelui din 27 octombrie 2021, măsurile de



securitate pentru limitarea răspândirii COVID-19 au fost prelungite și adaptate. Ambele
decizii au intrat în vigoare la 3 noiembrie 2021.

(4) Amenințările și problemele generate de coronavirus continuă să constituie împrejurări
excepționale și imprevizibile independente de voința Parlamentului, având în vedere
situația epidemiologică globală care prezintă motive de îngrijorare deosebită sau foarte
ridicată și în care se preconizează că ratele de notificare a cazurilor și alți indicatori vor
crește și mai mult.

(5) Pe baza unor dovezi sigure, furnizate, printre altele, de Centrul European de Prevenire
și Control al Bolilor și confirmate de Serviciul medical al Parlamentului, din motive de
siguranță, este periculos ca Parlamentul să se întrunească în conformitate cu procedurile
sale obișnuite prevăzute în Regulamentul de procedură și cu calendarul pe care l-a
adoptat.

(6) Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri extraordinare adecvate pentru a permite
Parlamentului să își îndeplinească în continuare sarcinile și să își exercite prerogativele.

(7) În special pentru a proteja sănătatea deputaților și a membrilor personalului și pentru a
contribui la limitarea răspândirii coronavirusului, ar trebui să se aplice, în ultimă
instanță, dispozițiile articolului 237a din Regulamentul de procedură. Ar trebui introdus
un regim de participare de la distanță pentru perioadele de sesiune și reuniunile
comisiilor, ale delegațiilor interparlamentare și ale altor organe ale Parlamentului, care
să fie respectat pe durata aplicării prezentei decizii, asigurându-se faptul că deputații își
pot exercita anumite drepturi parlamentare prin mijloace electronice.

(8) Unele drepturi și practici nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența fizică
a deputaților și, prin urmare, ar trebui adaptate pe durata aplicării prezentei decizii.

(9) Procedura de votare de la distanță are un impact major asupra desfășurării lucrărilor pe
durata perioadelor de sesiune, deoarece impune constrângeri suplimentare asupra
ordinii în care sunt dezbătute și supuse la vot punctele, lăsând mai puțin timp pentru
dezbateri. Prin urmare, este oportun să nu se înscrie în prezent pe ordinea de zi a sesiunii
plenare dezbaterile privind interpelările majore, dezbaterile tematice și intervențiile cu
durata de un minut, să se permită dezbaterea în comun a unor puncte care nu sunt
similare nici prin natura lor, nici printr-un raport de fapt, să se permită dezbaterile în
timpul votării și să se înlocuiască explicațiile orale privind voturile cu explicații scrise
privind voturile.

(10) Întrucât la începutul unei perioade de sesiune nu este posibil să se exprime în timp util,
în regim de participare de la distanță, voturile în favoarea și împotriva cererilor de
modificare a proiectului definitiv de ordine de zi, astfel de cereri de modificare pot fi
depuse numai dacă sunt sprijinite prin consens de grupurile politice.



(11) În cadrul regimului de participare de la distanță, organizarea corespunzătoare a unora
dintre procedurile care se desfășoară în plen și aducerea lor la cunoștința tuturor
deputaților necesită mai mult timp. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen
în care pot fi depuse solicitările de a face declarații în cadrul unei proceduri în plen fără
amendamente și dezbateri, cererile de aplicare a procedurii de urgență, cererile de
constatare a cvorumului, cererile de vot secret, solicitările de respectare a
Regulamentului de procedură și moțiunile de procedură.

(12) Participarea de la distanță nu îi permite Președintelui să dea cuvântul unui deputat în
orice moment și nici să îi vadă pe toți deputații în același timp. Prin urmare, nu este
posibil să se aplice procedura „catch the eye” sau procedura cartonașului albastru,
acordându-se astfel timp pentru luările de cuvânt care nu au fost programate în
prealabil, să se calculeze pragul mediu și pragul ridicat în mod obișnuit sau să se permită
introducerea unor amendamente și modificări orale.

(13) Deoarece, în cadrul regimului de participare de la distanță, voturile nu pot fi exprimate
în mod succesiv de către deputați în același moment, ci fiecare deputat completează
într-un interval de timp prestabilit un buletin de vot care conține mai multe voturi,
ordinea votării prevăzută la articolele 182 și 183 ar trebui înțeleasă ca referindu-se la
metoda de stabilire a rezultatelor voturilor.

(14) Voturile în plen ar trebui să aibă loc prin apel nominal, cu excepția cazurilor de vot
secret, pentru a permite fiecărui deputat să verifice dacă votul său de la distanță a fost
luat în considerare în mod corect.

(15) Întrucât regimul de participare de la distanță afectează în mod considerabil cronologia
specifică perioadelor de sesiune, în special în ceea ce privește anunțarea voturilor,
termenele pentru publicarea și aprobarea proceselor-verbale ar trebui adaptate.

(16) Măsurile extraordinare prevăzute în prezenta decizie sunt strict necesare, nefiind
disponibile alte măsuri, mai puțin restrictive și la fel de eficace care să permită
Parlamentului să își îndeplinească în continuare atribuțiile și să își exercite
prerogativele în temeiul tratatelor, garantând în același timp siguranță,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Capitolul I – Perioadele de sesiune și ședințele Parlamentului



Articolul 1

(1) Perioadele de sesiune sunt organizate în conformitate cu regimul de participare de la
distanță prevăzut la articolul 237c.

(2) Deputații își exercită drepturile de vot în conformitate cu dispozițiile prevăzute în
capitolul 1 din Decizia Biroului din 8 februarie 2021 privind normele care
reglementează votul în regim de participare de la distanță.

(3) Anumite drepturi și practici care nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența
fizică a deputaților vor fi adaptate, astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

(1) Deputații își exercită dreptul de a lua cuvântul în plen din hemiciclu sau din sălile de
reuniune prevăzute pentru aceasta, puse la dispoziție în birourile de legătură ale
Parlamentului din statele membre. O sală separată poate fi pusă la dispoziție în locul în
care are loc sesiunea plenară. În hemiciclu, deputații pot lua cuvântul și din tribună.

(2) În hemiciclu, Președintele asigură respectarea unei distanțe fizice de 1,5 metri între
participanți și faptul că numărul deputaților care sunt prezenți fizic în același timp în
sală se încadrează în limita maximă prevăzută, astfel încât cerințele de distanțare fizică
să fie respectate.

Capitolul II – Comisiile și delegațiile interparlamentare

Articolul 3

(1) Comisiile și delegațiile interparlamentare își organizează reuniunile, inclusiv audierile
și atelierele, în conformitate cu regimul de participare de la distanță prevăzut la
articolul 237c.

(2) În cadrul comisiilor și al delegațiilor interparlamentare, deputații își exercită drepturile
de vot în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul 2 din Decizia Biroului din
8 februarie 2021 privind normele care reglementează votul în regim de participare de
la distanță.

(3) Anumite drepturi și practici care nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența
fizică a deputaților vor fi adaptate, după cum prevăd Orientările privind procedura de
vot de la distanță în cadrul comisiilor, adoptate de Conferința președinților de comisie.

(4) În sălile de reuniune, președintele asigură respectarea unei distanțe fizice de 1,5 metri
între participanți și faptul că numărul deputaților care sunt prezenți fizic în același timp



în sală se încadrează în limita maximă prevăzută, astfel încât cerințele de distanțare
fizică să fie respectate.

Capitolul III – Alte organe

Articolul 4

(1) Reuniunile altor organe pot fi organizate în conformitate cu regimul de participare de
la distanță prevăzut la articolul 237c.

(2) În sălile de reuniune, președintele asigură respectarea unei distanțe fizice de 1,5 metri
între participanți și încadrarea numărului deputaților care sunt prezenți fizic în același
timp în sală în limita maximă prevăzută, astfel încât cerințele de distanțare fizică să fie
respectate.

Capitolul IV – Dispoziții finale

Articolul 5

Prezenta decizie afectează nicio măsură suplimentară de prevenire și de siguranță adoptată, în
vederea reducerii riscurilor, de Președinte, de Biroul Parlamentului European sau de alte
autorități competente ale Parlamentului.

Articolul 6

(1) Prezenta decizie intră în vigoare la 22 noiembrie 2021, odată cu publicarea sa pe site-
ul Parlamentului.

(2) Prezenta decizie expiră la 24 decembrie 2021, cu excepția cazului în care este
prelungită, modificată sau abrogată înaintea acestei date.

Bruxelles, 19 noiembrie 2021

David Maria Sassoli



Anexă – Perioadele de sesiune și ședințele

Drepturile și practicile care nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența fizică a
deputaților se adaptează după cum urmează:

1. Interpelări majore – articolul 139 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură
Cu excepția cazului în care Conferința președinților decide altfel, nicio interpelare majoră
prevăzută la articolul 139 nu se înscrie pe ordinea de zi a sesiunii plenare.

2. Ordinea de zi a sesiunii plenare – articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul de
procedură
Pot fi propuse modificări ale proiectului definitiv de ordine de zi numai dacă grupurile
politice le sprijină prin consens.

3. Procedura în plen fără amendamente și dezbateri – articolul 159 alineatul (4) din
Regulamentul de procedură
Raportorul sau președintele poate prezenta Președintelui, cu cel puțin o oră înainte de
începerea sesiunii de votare, o cerere scrisă pentru efectuarea declarației menționate la
articolul 159 alineatul (4). Președintele stabilește momentul la care va fi efectuată
declarația în cauză.

4. Prezentare succintă – articolul 160 din Regulamentul de procedură
Nu se aplică procedura prin care, în contextul unei prezentări succinte, Președintele poate
da cuvântul deputaților pe baza principiului „catch the eye”.

5. Dezbatere tematică – articolul 162 din Regulamentul de procedură
Cu excepția cazului în care Conferința președinților decide altfel, nu se organizează nicio
dezbatere tematică în conformitate cu articolul 162.

6. Procedura de urgență – articolul 163 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Cererile de aplicare a procedurii de urgență sunt anunțate cel târziu la deschiderea
ședinței care urmează după primirea acestora de către Președinte. Votul cu privire la o
cerere are loc în ziua în care aceasta este anunțată sau în prima sesiune de votare din
ședința care urmează celei în cursul căreia cererea a fost anunțată.



7. Dezbatere în comun – articolul 164 din Regulamentul de procedură
Punctele de pe ordinea de zi pot fi dezbătute împreună chiar și în cazul în care acestea nu
sunt similare nici prin natura lor, nici printr-un raport de fapt.

8. Serviciile de interpretare – articolul 167 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Serviciile de interpretare sunt asigurate în cea mai mare măsură posibilă [articolul 237c
alineatul (2), a cincea liniuță].

9. Timpul afectat luărilor de cuvânt care nu au fost programate – articolul 171 alineatul (6)
din Regulamentul de procedură
Nu se aplică procedura prin care Președintele poate invita deputații să ia cuvântul în
timpul afectat luărilor de cuvânt care nu a fost repartizat în prealabil.

10. Procedura cartonașului albastru – articolul 171 alineatul (8) din Regulamentul de
procedură
Nu se aplică procedura prin care Președintele poate da cuvântul deputaților care își
exprimă, prin ridicarea unui cartonaș albastru, dorința lor de a adresa o întrebare.

11. Intervențiile cu durata de un minut – articolul 172 din Regulamentul de procedură
Cu excepția cazului în care Conferința președinților decide altfel, nu au loc intervenții cu
durata de un minut pentru a atrage atenția Parlamentului asupra unei chestiuni politice
importante.

12. Cvorumul – articolul 178 din Regulamentul de procedură
O cerere de constatare a cvorumului trebuie prezentate în scris Președintelui cu cel puțin
o oră înainte de începerea sesiunii de votare. Cvorumul se verifică cu ajutorul sistemului
alternativ de votare electronică.

13. Pragurile – articolul 179 alineatul (4) prima liniuță din Regulamentul de procedură
În cazul în care în cadrul unei ședințe este invocat un articol care prevede aplicarea unui
prag mediu sau a unui prag ridicat, sprijinul unui grup politic este calculat ca
reprezentând toți deputații care aparțin grupului respectiv.



14. Amendamentele orale și alte modificări orale – articolul 180 alineatul (6) din
Regulamentul de procedură
Nu se supun la vot amendamentele orale și modificările orale.

15. Ordinea votării – articolele 182 și 183 din Regulamentul de procedură
Dispozițiile articolelor 182 și 183 care stabilesc ordinea votării nu se interpretează ca
referindu-se la ordinea cronologică a voturilor, ci la metoda de determinare a rezultatelor
voturilor.

16. Dezbateri în timpul votării – articolul 182 alineatul (4) și articolul 187 alineatul (2)
al doilea paragraf din Regulamentul de procedură
Se pot desfășura dezbateri între momentul deschiderii și cel al închiderii procedurii de
vot de la distanță.

17. Votul prin apel nominal – articolul 190 din Regulamentul de procedură
Cu excepția votului secret, voturile se desfășoară prin apel nominal, chiar dacă nu a fost
prezentată nicio cerere de recurgere la votul prin apel nominal.

18. Votul secret – articolul 191 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Cererile de vot secret trebuie prezentate în scris Președintelui cu cel puțin 24 de ore
înaintea deschiderii sesiunii de votare corespunzătoare.

19. Explicații privind votul – articolul 194 din Regulamentul de procedură
Nu se oferă explicații orale privind voturile. Explicațiile în scris privind voturile nu
trebuie să depășească 400 de cuvinte.

20. Solicitări de respectare a Regulamentului de procedură – articolul 195 din Regulamentul
de procedură
Solicitările de respectare a Regulamentului de procedură trebuie prezentate în scris
Președintelui cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței sau a discuției privind
punctul de pe ordinea de zi vizat.

21. Moțiunile de procedură – articolele 197-201 din Regulamentul de procedură
Moțiunile de procedură prezentate în temeiul articolelor 197, 198, 199, 200 sau 201 sunt
admisibile numai dacă au fost prezentate în scris Președintelui cu cel puțin 24 de ore în
prealabil. Președintele informează imediat deputații cu privire la moțiunea prezentată,



prin publicarea acesteia pe site-ul de internet al Parlamentului sau prin alte mijloace
optime. Moțiunea este supusă la vot în cadrul sesiunii de votare corespunzătoare.

22. Procesul-verbal – articolul 202 din Regulamentul de procedură
Procesul-verbal al fiecărei ședințe se pune la dispoziție cel târziu cu o oră înainte de
începerea primei ședințe a următoarei perioade de sesiune. Procesele-verbale sunt
prezentate Parlamentului, spre aprobare, la începutul primei ședințe care urmează după
momentul punerii lor la dispoziție.


