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PARLAMENTELE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Funcționarea Uniunii Europene se întemeiază 
pe principiul democrației reprezentative.

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

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

Parlamentul European și parlamentele 
naționale definesc împreună organi-
zarea și promovarea unei cooperări 
interparlamentare eficiente și perio-
dice în cadrul UE.

primesc informații din partea 
instituțiilor UE și li se notifică 
proiectele legislative ale UE;

garantează respectarea principi-
ului subsidiarității;

participă la evaluarea mecanis-
melor în spațiul de libertate, 
securitate și justiție și sunt aso-
ciate la monitorizarea politică a 
Europol și la evaluarea Eurojust;

participă la procedurile de revi-
zuire a tratatelor UE;

li se notifică cererile de aderare 
la UE; 

participă la cooperarea par-
lamentară între parlamentele 
naționale și cu Parlamentul 
European.

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

Conferința organelor parlamentare specializate în 
afaceri comunitare (COSAC) poate supune atenției 
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 
orice contribuție pe care o consideră adecvată. În plus, 
această conferință promovează schimbul de informații 
și schimbul celor mai bune practici între parlamentele 
naționale și Parlamentul European.

* Începând din 1 februarie 2020, Parlamentul European are 705 locuri, în urma retragerii din UE a Regatului Unit al Marii Britanii la 31 ianuarie 2020.

Surse: Articolul 12 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 9 și 10 din Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la tratate.

705 locuri *
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Acest raport de activitate al Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale oferă o sinteză a 
tuturor activităților și evoluțiilor legate de cooperarea interparlamentară cu parlamentele naționale 
în 2021. Cooperarea implică Parlamentul European și 39 de parlamente naționale/Camere din cele 
27 de state membre.

Aceasta este o publicație a Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale, parte a Direcției 
Generale Președinție a Parlamentului European.
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Cuvânt înainte al vicepreședinților Parlamentului European responsabili cu 
relațiile cu parlamentele naționale ale statelor membre ale UE

La momentul publicării prezentului raport, Europa se confruntă cu provocări fără precedent din 
cauza invaziei neprovocate și nejustificate a Ucrainei de către Federația Rusă. Războiul teribil purtat 
de Kremlin împotriva populației ucrainene afectează ordinea europeană de securitate post-1991. 
În acest context, Uniunea Europeană a fost unită în obiectivul său de a proteja pacea, securitatea, 
democrația și libertatea în Europa și a luat măsuri strategice și decisive care sugerează că a început 
să devină un veritabil actor în domeniul apărării și securității. 

Al doilea an al pandemiei de COVID-19 a reprezentat încă un an dificil pentru Parlamentul European 
și pentru cooperarea interparlamentară. La fel ca în 2020, constrângerile pandemiei ne-au obligat 
pe noi, parlamentarii, să ne întâlnim în cea mai mare parte a timpului de la distanță, prin intermediul 
tehnologiei de videoconferință.
La fel ca în 2020, Conferința privind viitorul Europei s-a aflat în centrul dezbaterilor interparlamentare 
de anul trecut. Atât parlamentele naționale, cât și Parlamentul European au cooperat strâns în cadrul 
conferinței și au jucat un rol-cheie în această dezbatere privind conturarea viitorului Europei. Ele au 
colaborat în scopul de a apăra interesele cetățenilor pentru a-și juca rolul în redefinirea politicilor și a 
instituțiilor UE, precum și rolul parlamentelor, formate din reprezentanți aleși de cetățenil.
Alte subiecte, cum ar fi evoluția pandemiei și modul în care UE ar trebui să abordeze criza socială și 
economică care a urmat prin planuri de redresare post-pandemie, au fost, de asemenea, discutate 
pe larg în cadrul reuniunilor noastre.

Toate activitățile interparlamentare au trebuit să se desfășoare fie complet de la distanță, fie în format 
hibrid1, în pofida intenției inițiale a președințiilor portugheză și slovenă de a organiza evenimente 
cu prezență fizică. Situația epidemiologică a făcut imposibilă organizarea reuniunilor în acest mod.

În pofida tuturor acestor constrângeri, cooperarea interparlamentară și dialogul legislativ cu 
parlamentele naționale din UE au continuat să fie intensificate, iar evenimentele interparlamentare 
au implicat, în general, o participare deosebit de mare a membrilor Parlamentului European și ai 
parlamentelor naționale.

În mod clar, pandemia de COVID-19 a continuat să pună probleme organizaționale pentru buna 
desfășurare a conferințelor interparlamentare. Cu toate acestea, organizatorii – Parlamentul European 
și parlamentele portughez și sloven în timpul președinției deținute de țările lor – au făcut față cu 
succes provocărilor practice inerente reuniunilor de la distanță în format hibrid și s-au bazat pe 
experiențele lor recente cu acest nou format, ceea ce a permis organizarea unor reuniuni animate și 
cu o participare numeroasă. Frecvența și intensitatea activităților interparlamentare, în pofida unor 
noi valuri ale pandemiei de COVID-19, ilustrează importanța cooperării interparlamentare, întrucât 
schimburile de opinii între membrii Parlamentului European și cei ai parlamentelor naționale 
reprezintă unul dintre elementele centrale ale parlamentarismului modern. În plus, suntem ferm 
convinși că un rol mai mare al parlamentelor noastre, în calitate de instituții care reprezintă cetățenii, 
și consolidarea în continuare a cooperării interparlamentare sunt de o importanță vitală pentru 
viitorul democrației europene.

Soluțiile informatice de ultimă generație ne-au permis să continuăm și chiar să accelerăm 
schimburile noastre și recunoaștem că tehnologia de videoconferință, atunci când este cazul, oferă 
o oportunitate de a reduce amprenta de carbon a reuniunilor parlamentare, contribuind astfel la 
atingerea obiectivelor Europei în materie de durabilitate și climă. Cu toate acestea, suntem cu toții 
convinși că nu există nicio soluție tehnologică care să poată înlocui reuniunile față în față. Să sperăm 
sincer că în 2022 se va pune capăt pandemiei și se va reveni la reuniuni interparlamentare, vizite și 
alte activități.

1 Unii membri ai parlamentului organizator, și anume Parlamentul European sau parlamentul țării care deține președ-
inția, au fost prezenți în persoană, iar alți parlamentari au participat de la distanță.
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Dorim să îi mulțumim dnei Roberta Metsola, fostă prim-vicepreședintă, pentru dedicarea și 
contribuția sa la relațiile Parlamentului European cu parlamentele naționale și s-o felicităm pentru 
alegerea în funcția de președintă a Parlamentul European în ianuarie 2022.
În calitate de vicepreședinți pentru relațiile cu parlamentele naționale, încurajăm dialogul 
interparlamentar și suntem convinși că Parlamentul European și parlamentele naționale ale UE 
rămân parteneri-cheie în conturarea viitorului Europei. Ne angajăm să ne continuăm colaborarea cu 
parlamentarii naționali pentru a ne asigura că UE rămâne un loc pașnic și prosper pentru cetățenii 
săi.

Othmar Karas, prim-vicepreședinte al PE, și Dita Charanzová, vicepreședintă, sediul PE din Strasbourg 
© Uniunea Europeană 2021- PE/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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EVOLUȚIILE ESENȚIALE ȘI PRINCIPALELE SUBIECTE 
DE PE AGENDA INTERPARLAMENTARĂ ÎN 2021
Activitatea Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale s-a desfășurat în 2021 sub conducerea 
politică și îndrumarea lui David Sassoli, Președintele Parlamentului European, a Robertei Metsola, în 
calitate de prim-vicepreședintă, împreună cu vicepreședinta Dita Charanzová, responsabilă pentru 
relațiile cu parlamentele naționale, și a lui Antonio Tajani, președintele Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO) și al Conferinței președinților de comisie.

Încă de la început, se preconiza că al doilea an al pandemiei de COVID-19 va fi unul dificil din punct 
de vedere politic. Pandemia a fost o preocupare pentru toți, în special în ceea ce privește modul de 
abordare a consecințelor sale economice și sociale, de realizare a unei redresări ecologice, digitale 
și durabile și de asigurare a controlului parlamentar în acest sens. Alte subiecte extrem de relevante 
discutate în cadrul a numeroase reuniuni au inclus politica UE în domeniul migrației, situația statului 
de drept în statele membre și securitatea și acțiunea externă a UE într-un mediu internațional din ce 
în ce mai volatil, pentru a menționa doar câteva.

În cursul anului, parlamentele au făcut schimb de opinii și de experiență cu privire la măsurile de 
combatere a noilor valuri ale pandemiei, inclusiv cu privire la strategia de vaccinare a UE, în cadrul 
cărora și-au reiterat sprijinul pentru o abordare unită a UE în ceea ce privește vaccinurile împotriva 
COVID-19, certificatul digital al UE privind COVID și noul cadru de securitate sanitară al UE care poate 
fi adaptat exigențelor viitorului – uniunea europeană a sănătății –, care este menit să îmbunătățească 
răspunsul la crizele sanitare transfrontaliere, să îmbunătățească prevenirea bolilor și să intensifice 
cooperarea transfrontalieră.

Situația actuală a Conferinței privind viitorul Europei și așteptările parlamentelor cu privire la 
rezultatele acesteia au figurat pe ordinea de zi a reuniunilor interparlamentare, împreună cu evoluțiile 
îngrijorătoare ale creșterii prețurilor la energie în a doua jumătate a anului și consecințele grave ale 
acestora pentru întreprinderi și consumatori. 

La fel ca în 2020, din cauza izbucnirii pandemiei, adoptarea textelor politice, care fac, de obicei, obiectul 
unor negocieri intense în timpul reuniunilor, a fost înlocuită cu alte proceduri. În cadrul Conferinței 
organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC), atât președinția portugheză, cât 
și cea slovenă au prezentat instituțiilor UE scrisori care rezumă inițiativele parlamentare întreprinse în 
timpul președințiilor lor respective. Întrucât Conferința președinților a avut loc, de asemenea, de la 
distanță, „Concluziile președinției” au înlocuit concluziile convenționale. Cu toate acestea, Conferința 
a adoptat două rapoarte: 

• un raport privind consolidarea cooperării interparlamentare prin intermediul tehnologiei 
moderne;

• un raport al Grupului de lucru pentru actualizarea orientărilor privind cooperarea 
interparlamentară (IPC). 

IPC pentru politica externă și de securitate comună (PESC) și pentru politica de securitate și apărare 
comună (PSAC) a optat, de asemenea, pentru o declarație finală a copreședinților în locul concluziilor, 
care au fost considerate prea dificil de adoptat prin intermediul unei reuniuni de la distanță.

În pofida intențiilor inițiale ale președințiilor portugheză și slovenă, toate reuniunile COSAC, IPC și 
evenimentele organizate de Parlamentul European, inclusiv reuniunile interparlamentare la nivel 
de comisii (RIC), Săptămâna parlamentară europeană și Grupul mixt de control parlamentar privind 
Europol (JPSG), au trebuit să fie organizate de la distanță sau în format hibrid din cauza situației 
epidemiologice, ceea ce nu a permis organizarea de reuniuni de mare amploare cu prezență fizică 
în capitalele președinției sau la Bruxelles.
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Continuând tendința din 2020, s-a înregistrat o creștere suplimentară a numărului de reuniuni 
interparlamentare organizate în 2021. Numărul participanților atât din partea Parlamentului 
European, cât și din partea parlamentelor naționale a crescut, de asemenea, în mod semnificativ.

Această creștere a numărului de participanți pare să fi fost facilitată în mare măsură de oportunitatea 
de a lua parte de la distanță la reuniuni, fără a fi necesară deplasarea. Al doilea an al pandemiei de 
COVID-19 a accelerat și mai mult utilizarea instrumentelor digitale, reflectând probabil o tendință 
de organizare a reuniunilor interparlamentare în viitor, întrucât formatul ar putea rămâne hibrid 
pe termen mediu sau chiar mai lung în perioada post-pandemie. Cu toate acestea, astfel cum s-a 
exprimat în mai multe forumuri interparlamentare, există consens asupra ideii că nu există nicio 
soluție tehnologică care să poată înlocui reuniunile față în față, iar reuniunile în format fizic ar trebui 
să fie reluate de îndată ce situația epidemiologică va permite acest lucru.

Din cauza situației provocate de pandemia de COVID-19 și a normelor în vigoare în Parlamentul 
European, în 2021 nu au avut loc noi delegații sau vizite. Cu toate acestea, au avut loc o serie de 
schimburi de la distanță între membrii Parlamentului European și cei ai parlamentelor naționale. De 
asemenea, nu au avut loc vizite bilaterale ale parlamentelor naționale din UE în clădirile Parlamentului 
European. 

Parlamentul European și-a intensificat relațiile cu parlamentele naționale prin schimburi formale și 
informale între vicepreședintele său responsabil cu relațiile cu parlamentele naționale și cu COSAC și 
mai mulți președinți ai COSAC și comisiile lor pentru afaceri europene.

Din cauza constrângerilor pandemiei, videoconferințele s-au dovedit a fi un format deosebit de 
eficient și de reușit pentru informări informale, reuniuni ad-hoc și schimburi specifice cu vorbitori 
de nivel înalt, dar atât deputații din parlamentele naționale, cât și cei din Parlamentul European au 
recunoscut că le lipsesc schimburile directe, mai interactive și contactele personale. Se preconizează 
că acest instrument va rămâne o metodă importantă de comunicare pentru schimburile bilaterale 
specifice și directe, deși nu va fi niciodată în măsură să egaleze valoarea adăugată a reuniunilor față 
în față.

Criza sanitară a dus, de asemenea, la intensificarea schimbului de informații online și electronic 
(în scris) între parlamente, în special în cadrul Centrului European de Cercetare și Documentare 
Parlamentară (CECDP) și al rețelei de schimb interparlamentar de informații cu UE (IPEX). Creșterea 
cu peste 80 % a numărului de observații primite în temeiul Protocolului nr. 2 la tratate, în perioada 
2020-2021, se poate explica prin faptul că instituțiile UE și parlamentele naționale s-au adaptat la 
impactul pandemiei de COVID-19 până în 2021 și au lucrat la capacitatea lor legislativă deplină. 

Într-adevăr, parlamentele naționale au transmis un număr destul de mare de contribuții în temeiul 
Protocolului nr. 2, în special ca răspuns la o serie de propuneri legislative privind mediul, justiția 
și afacerile interne. Statisticile confirmă că parlamentele naționale din UE folosesc Protocolul ca 
mijloc de a-și exprima opiniile cu privire la fondul propunerilor, mai des decât cu privire la principiul 
subsidiarității, Acest lucru ar putea reflecta dorința lor de a fi implicate mai îndeaproape în substanța 
procesului legislativ. 

Numărul contribuțiilor prezentate în cadrul dialogului politic informal a crescut, de asemenea, în 
mod semnificativ – de la 179 în 2020 la 222 în 2021 (+ 24 %) – cel mai probabil deoarece Comisia a 
fost foarte activă în propunerea de noi acte legislative în 2021 ca răspuns la pandemie.

Anul 2021 a marcat, de asemenea, lansarea și punerea în aplicare a IPEX v3. Una dintre inovațiile 
majore ale noii platforme este faptul că aceasta permite parlamentelor să încarce noi tipuri de 
documente, și nu neapărat pe cele legate de principiul subsidiarității (avize motivate sau contribuții 
în cadrul dialogului politic informal). Cunoscute sub denumirea de documente din proprie inițiativă, 
acestea urmăresc să încurajeze cooperarea interparlamentară într-o serie de domenii, cum ar fi: (i) 
cadrul financiar multianual, (ii) acordurile internaționale ale UE, (ii) programul de lucru al Comisiei, (iv) 
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contribuțiile parlamentare la activitatea Conferinței privind viitorul Europei și v) inițiative în domeniul 
rețelei de sprijin pentru democrație.

În mod tradițional, cooperarea interparlamentară se axează pe chestiuni și discuții politice și 
instituționale. Sistemul de alertă timpurie, care leagă parlamentele naționale de procesul legislativ 
al UE prin verificarea subsidiarității, a declanșat un dialog legislativ amplu, care depășește cu mult 
principiul subsidiarității. În ultimii ani, s-a acordat atenție și controlului parlamentar și supravegherii 
acțiunilor și agențiilor executive europene, în special în domeniul justiției și afacerilor interne. 
Cooperarea parlamentară se dezvoltă, de asemenea, în domeniul politicilor externe ale UE, în 
principal în cadrul PESC/PSAC, dar și în domeniul diplomației parlamentare, al sprijinirii democrației 
și al cooperării în cadrul forumurilor multilaterale și chiar mondiale, pentru a promova valorile și 
interesele europene.

În 2021, următoarele subiecte recurente au fost abordate în cadrul mai multor forumuri 
interparlamentare și discuții bilaterale: 

i. Răspunsul UE la pandemie și planurile de redresare

Pe tot parcursul anului, parlamentarii UE au dezbătut evoluția pandemiei de COVID-19 și, în special, 
răspunsul UE la reapariția sa la nivel mondial și la noile variante emergente. Aceștia au reflectat, de 
asemenea, asupra modului de abordare a consecințelor sociale și economice ale pandemiei prin 
investiții, competitivitate și competențe, precum și asupra modalităților de realizare a unei redresări 
durabile și verzi. Această chestiune a dominat discuțiile din cadrul Săptămânii parlamentare 
europene 

Irene Tinagli, președinta Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON) a PE, și Luís Capoulas Santos, președintele 
Comisiei pentru afaceri europene a Adunării Republicii 
Portugheze, la reuniunea interparlamentară a Comisiei 
ECON „Reziliență și redresare în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19”, 22 februarie 2021 
© Uniunea Europeană 2021- Philippe BUISSIN

și a fost unul dintre principalele subiecte ale 
reuniunii președinților COSAC din timpul 
președinției portugheze a Consiliului. Mai 
precis, rolul parlamentelor naționale în punerea 
în aplicare a planurilor naționale de redresare și 
reziliență a figurat printre punctele importante 
ale reuniunii plenare a COSAC.

ii. Conferința privind viitorul Europei

Membrii Parlamentului European și ai parlamentelor naționale au continuat să reflecteze asupra 
viitorului Europei în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, care urmează să își încheie activitatea 
în 2022. Cele mai recente evoluții ale conferinței și importanța dimensiunii parlamentare în procesele 
și discuțiile acesteia au fost evidențiate în cadrul mai multor reuniuni interparlamentare, în special în 
cadrul reuniunii plenare a COSAC din 29 și 30 noiembrie 2021.
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Charles Goerens, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO) a PE, Gašper Dovžan, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia, și Guy Verhofstadt, copreședinte al Comitetului executiv al Conferinței 
privind viitorul Europei, în cadrul reuniunii interparlamentare la nivel de comisii a AFCO „Așteptările parlamentelor naționale la 
Conferința privind viitorul Europei”, 9 noiembrie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – Alexis HAULOT

iii. Statul de drept, democrația și drepturile fundamentale

Întrucât respectarea statului de drept a devenit o prioritate transversală în toate politicile UE, acest 
lucru s-a reflectat, de asemenea, în diverse dezbateri interparlamentare, ținând seama de rolul 
esențial al parlamentelor naționale în protejarea și asigurarea respectării valorilor și legislației UE, 
precum și în prioritățile președinției portugheze a Consiliului.

În acest context, discuțiile s-au axat, de asemenea, pe impactul asupra democrației și a drepturilor 
fundamentale al măsurilor adoptate de multe guverne în contextul pandemiei, în special în 
vederea asigurării exercitării controlului executivului de către parlamente. În această perspectivă, 
la 9 decembrie, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a organizat o reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii privind situația statului de drept în UE. Reuniunea a fost 
împărțită în două mese rotunde, una dedicată unui schimb de opinii referitor la Raportul anual 
al Comisiei privind statul de drept pe 2021 și alta intitulată „Calea de urmat în ceea ce privește 
Mecanismul pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale”. Chestiunea aplicării 
normelor de condiționalitate pentru a corela plata fondurilor UE cu respectarea statului de drept a 
fost, de asemenea, dezbătută pe larg. În plus, în cadrul reuniunii președinților COSAC, care a avut loc 
la 19 iulie 2021, s-a discutat și despre valorile europene și statul de drept în Uniune.

Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a PE, și Didier Reynders, 
comisarul european pentru justiție, la reuniunea interparlamentară a Comisiei LIBE privind situația statului de drept în UE, 9 
decembrie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – Alexis HAULOT
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iv.  Tranziția verde și tranziția digitală

Tranziția verde și cea digitală reprezintă priorități esențiale ale Comisiei von der Leyen și s-au numărat 
printre principalele subiecte ale dezbaterilor, inclusiv în timpul Săptămânii parlamentare europene 
din 2021. Au fost, de asemenea, dezbătute necesitatea unor norme comune la nivelul UE privind 
tehnologiile accesibile și centrate pe factorul uman, care să respecte valorile UE, precum și planurile 
UE de a implementa tehnologii digitale, cum ar fi inteligența artificială, supercalculul și platformele 
de date pe scară mai largă.

Săptămâna parlamentară europeană din 2021 s-a axat mai mult pe tehnologie, cu accent pe 
schimbările climatice și pe rolul tot mai important al acestora în politicile economice, bugetare și 
sociale ale UE.

Înaintea Conferinței ONU privind schimbările climatice de la Glasgow, parlamentarii au pledat pentru 
accelerarea acțiunilor climatice la nivel mondial și au solicitat ca UE să rămână un lider mondial în 
combaterea schimbărilor climatice. Ei au subliniat, de asemenea, necesitatea unei tranziții echitabile 
către o economie ecologică.

v. Migrația

Anul trecut, migrația a rămas o prioritate pe ordinea de zi. De la președinția germană a Consiliului, 
Parlamentul European a organizat de la distanță conferințe la nivel înalt privind migrația și azilul, 
în colaborare cu fiecare președinție și cu trioul de parlamente. Parlamentul Franței va organiza un 
astfel de eveniment în timpul președinției franceze. 

vi. Rolul UE în lume
Întrucât consecințele economice, sociale, politice și geopolitice dezastruoase ale pandemiei au con-
tinuat să aibă un impact asupra aspectelor-cheie ale PESC și PSAC ale UE, mediul de securitate al UE 
a continuat și el să se deterioreze în 2021 și a fost unul dintre subiectele dezbătute cel mai intens în 
cadrul forumurilor interparlamentare pe teme de politică externă. 

În cadrul CIP PESC/ PSAC, schimburile s-au axat pe pandemia de COVID-19 ca factor de schimbare în 
mediul internațional și catalizator al schimbării ordinii mondiale. Membrii care participă la această coo-
perare au subliniat importanța fundamentală a rezilienței interne a UE, a dezvoltării de noi parteneriate 
și a consolidării viziunii multilaterale a UE la nivel mondial, salutând în același timp inițiativele Echipei 
Europa și ale răspunsului mondial la coronavirus, care ajută țările partenere să facă față impactului 
pandemiei. 

Aceștia au solicitat statelor membre să dea dovadă de o voință politică reală de a insista asupra obiecti-
velor de politică externă ale UE și de a contracara încercările țărilor terțe de a diviza UE și au remarcat că 
există încă un potențial considerabil neexploatat în ceea ce privește combinarea și integrarea tuturor 
componentelor acțiunii externe a UE – inclusiv a puterii coercitive și a puterii necoercitive – pentru a 
atinge obiectivele PESC și PSAC.

Brexitul și primul an al noului Acord comercial și de cooperare UE-Regatul Unit au reprezentat un alt 
subiect transversal și recurent.
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1. ORGANISME INTERPARLAMENTARE 
INSTITUȚIONALE

1.1 Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile 
Uniunii (COSAC)

COSAC, Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii, a fost înființată în 
noiembrie 1989 la Paris. Este unică prin faptul că este singurul forum interparlamentar prevăzut în 
tratate (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 activității COSAC. O troică prezidențială sprijină COSAC, iar Parlamentul European 
este membru permanent al acesteia. Președinția beneficiază și de susținerea organizatorică a unui 
mic secretariat, găzduit de Parlamentul European și condus de un funcționar detașat de la un 
parlament național („membru permanent”). A se vedea www.ipex.eu

Adunarea portugheză a Republicii a inaugurat dimensiunea parlamentară a președinției portugheze 
a Consiliului, cu reuniunea președinților din 11 ianuarie 2021. Atât această reuniune, cât și cea 
de a LXV-a reuniune plenară a COSAC au avut loc de la distanță, în pofida intențiilor inițiale ale 
Președinției de a organiza evenimentele cu prezență fizică, lucru din păcate imposibil din cauza 
situației epidemiologice.

Reuniunea președinților, desfășurată în ianuarie, s-a axat pe modalitățile de reacție la pandemie, 
inclusiv tranziția către construirea unei uniuni europene a sănătății, abordarea impactului crizei 
sanitare și promovarea redresării în UE. Planurile de redresare și reziliență s-au aflat în centrul 
atenției președinției portugheze și au făcut obiectul unor discuții ample. Parlamentarii au dezbătut, 
de asemenea, celelalte priorități portugheze, cum ar fi consolidarea modelului social european 
și a valorilor fundamentale ale Uniunii și modalitățile de a promova autonomia Europei, lăsând-o 
totodată deschisă către lume.

În cadrul reuniunii plenare a COSAC din 31 mai – 1 iunie 2021, cu participarea prim-ministrului António 
Costa, deputații în Parlamentul European și parlamentele naționale au trecut în revistă președinția 
portugheză a Consiliului și au dezbătut tema unei Europe sociale și rezultatele summitului de la 
Porto. De asemenea, ei au desfășurat un schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a planurilor 
naționale de redresare și reziliență și la importanța controlului parlamentar în acest sens. O altă 
sesiune a fost dedicată Conferinței privind viitorul Europei, în cadrul căreia copreședinții Comitetului 
executiv al Conferinței, Guy Verhofstadt, deputat în Parlamentul European și comisara Dubravka 
Šuica, au prezentat modul în care va fi organizată conferința și măsurile luate până în prezent. 
Sesiunea a fost co-moderată de Antonio Tajani, președintele Comisiei pentru afaceri constituționale 
(AFCO) a PE, care, prin discursul său despre activitatea AFCO, a oferit un impuls substanțial conferinței.

http://www.ipex.eu
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Roberta Metsola, prim-vicepreședintă PE la reuniunea plenară a COSAC LXV, 31 mai – 1 iunie 2021 
© UE-PE  

În iulie 2021, președinția COSAC a fost preluată de Parlamentul național al Sloveniei, care, din cauza 
constrângerilor continue ale pandemiei de COVID-19, a trebuit, de asemenea, să organizeze de la 
distanță evenimentele COSAC.

Reuniunea președinților comisiilor pentru chestiuni europene a avut loc la 19 iulie 2021. Președinția 
slovenă și-a continuat activitatea, abordând necesitatea ca Uniunea să dea dovadă de reziliență, 
redresare și autonomie strategică pentru a face față pandemiei, precum și reflectând asupra viitorului 
Europei în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Toate aceste subiecte au fost dezbătute de 
deputați în cursul reuniunii președinților, pe lângă situația valorilor europene și a statului de drept 
în Uniune, securitatea în UE și stabilitatea în vecinătatea sa. Comisarul pentru piața internă, Thierry 
Breton, a fost invitat să prezinte noua strategie de securitate cibernetică a Comisiei, care urmărește 
să consolideze reziliența colectivă a Europei împotriva amenințărilor cibernetice și să permită 
cetățenilor și întreprinderilor din UE să beneficieze de servicii de încredere și fiabile.

Reuniunea președinților COSAC, 16 iulie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – pagina web a Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale.
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A LXVI-a reuniune COSAC a avut loc de la distanță la sfârșitul lunii noiembrie. Președinția slovenă a 
Consiliului a fost dezbătută în prezența secretarului de stat sloven din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. O dezbatere privind perspectiva europeană a Balcanilor de Vest a atras un mare interes, 
majoritatea vorbitorilor pledând în favoarea sprijinirii acestui proces, remarcând în același timp 
necesitatea respectării depline a criteriilor și a reformelor necesare, în special în domeniul democrației 
și al statului de drept. Parlamentarii au avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la viitorul 
rol al tinerilor în procesele decizionale ale UE și au discutat din nou cele mai recente evoluții ale 
Conferinței privind viitorul Europei și importanța dimensiunii parlamentare în procesele și discuțiile 
sale.

Președinția slovenă a finalizat, de asemenea, cu succes numirea unui nou membru permanent al 
Secretariatului COSAC pentru perioada 2022-2023.

Nici plenara LXV COSAC, nici plenara LXVI nu au adoptat o contribuție sub forma unei declarații 
politice. Urmând exemplul președinției croate și al celei germane în cursul perioadei COVID-19 din 
2020, atât președinția portugheză, cât și cea slovenă au prezentat instituțiilor UE o scrisoare care 
rezumă inițiativele parlamentare întreprinse în timpul președințiilor lor respective.

Din nou, relațiile dintre UE și Regatul Unit au trebuit să fie negociate în 2021, de această dată în cadrul 
Acordului comercial și de cooperare. Troica prezidențială COSAC a continuat să adreseze invitații 
Parlamentului Regatului Unit, la cererea Camerei Lorzilor din Regatul Unit și a Camerei Comunelor, 
în interesul menținerii unor relații interparlamentare fructuoase. 

Tot în acest an, oportunitatea organizării de reuniuni de la distanță prin tehnologia videoconferințelor 
a permis organizarea de reuniuni suplimentare pentru a completa reuniunile președinților COSAC 
și reuniunile plenare. Urmând exemplul Croației și Germaniei, ambele președinții au continuat anul 
acesta să organizeze schimburi neoficiale de opinii pentru președinții COSAC cu vorbitori la nivel 
înalt, în special comisari europeni. Reuniunile troicii prezidențiale nu au mai fost organizate în seara 
care preceda plenara COSAC, ci cu mult timp înainte.

A se vedea anexa I pentru evenimentele și reuniunile COSAC.

Principalele evoluții din 2021:  

• Schimburile COSAC au crescut în 2021, cu și mai multe schimburi neoficiale de opinii cu 
vorbitori la nivel înalt din partea Comisiei Europene;

• Din cauza situației epidemiologice, care nu a permis participarea fizică la reuniuni cu public 
numeros în capitalele Președinției, toate reuniunile COSAC din 2021 au trebuit să se desfășoare 
de la distanță;

• Parlamentul European și-a intensificat relațiile de lucru și cooperarea în cadrul COSAC, 
participând în mod semnificativ și periodic la reuniunile COSAC.
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1.2 Conferința președinților parlamentelor din UE (EUSC) 

Orientările de la Stockholm pentru Conferința președinților parlamentelor UE au fost adoptate în 
2010. Orientările prevăd o reuniune anuală a președinților parlamentelor, organizată de statul 
membru care deține președinția în al doilea semestru al anului respectiv și care are loc în cursul 
președinției din primăvara anului următor. Această conferință adoptă concluzii fără caracter 
obligatoriu ale Președinției. De asemenea, are sarcina de a supraveghea coordonarea activităților 
interparlamentare ale UE.

Ordinea de zi a Conferinței este pregătită în cadrul Reuniunii secretarilor generali ai parlamentelor 
din UE. A se vedea  www.ipex.eu

În urma anulării Conferinței președinților parlamentelor UE din 2020 din cauza pandemiei de 
COVID-19, președinția germană a luat inițiativa de a organiza de la distanță conferința din 2021, din 
Berlin, în mai 2021.

Conferința a fost scurtată la o jumătate de zi și a fost deschisă cu un discurs de bun venit rostit de 
Wolfgang Schäuble, președintele Bundestagului, și de Reiner Haseloff, președintele Bundesratului. 
Parlamentul European a fost reprezentat de dna Roberta Metsola, prim-vicepreședintă a PE.

Vorbitorii au dezbătut tema „Digitalizarea și sfera publică în schimbare – riscuri și oportunități pentru 
democrația reprezentativă”. În cursul dezbaterii, prim-vicepreședinta Metsola a subliniat necesitatea 
de a proteja integritatea alegerilor europene și de a spori și mai mult transparența UE. Ea a descris 
puternica dimensiune parlamentară a Conferinței privind viitorul Europei, ca o oportunitate de a 
încuraja o mai largă participare a publicului în UE.

Întrucât Conferința președinților parlamentelor a avut loc de la distanță, nu au fost adoptate 
concluzii; acestea au fost înlocuite cu „Concluziile Președinției”, coordonate cu ceilalți membri ai 
troicii (Finlanda, Slovenia și Parlamentul European).

Cu toate acestea, reuniunea a oferit ocazia adoptării a două rapoarte care au trebuit amânate de la 
conferința din 2020, anulată din cauza pandemiei. Ambele rapoarte au fost adoptate în unanimitate 
în cadrul reuniunii secretarilor generali din martie 2021:

• Raport referitor la consolidarea cooperării interparlamentare prin intermediul tehnologiei 
moderne;

• Raport al Grupului de lucru pentru actualizarea orientărilor privind cooperarea 
interparlamentară (IPC). 

În cadrul Conferinței președinților parlamentelor din UE, care a avut loc la Viena în aprilie 2019, a 
fost transmisă președinției finlandeze o cerere de organizare a unui grup de lucru care să prezinte o 
propunere de actualizare a Orientărilor din 2008 privind cooperarea interparlamentară în Uniunea 
Europeană. Grupului de lucru i s-a solicitat, de asemenea, să prezinte un raport cu privire la modul 
în care se pot utiliza mai bine metodele moderne de comunicare pentru a facilita cooperarea 
interparlamentară.

Grupul de lucru și-a prezentat concluziile la reuniunea secretarilor-generali ai parlamentelor din 
UE, la Helsinki (26 și 27 ianuarie 2020). Cu toate acestea, din cauza anulării Conferinței președinților 
parlamentelor din UE în mai 2020, rapoartele nu au putut fi adoptate, astfel încât Parlamentul 
finlandez a solicitat ca președinția germană a Conferinței președinților parlamentelor să prezinte 
documentul la reuniunea președinților parlamentelor din mai 2021.

http://www.ipex.eu
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Raport referitor la cooperarea interparlamentară prin intermediul tehnologiei moderne

Raportul referitor la cooperarea interparlamentară prin intermediul tehnologiei moderne a fost 
pregătit inițial de grupul de lucru la începutul anului 2020, înainte de schimbările rapide generate 
de pandemia de coronavirus în utilizarea tehnologiei informatice. Președinția germană, cu acordul 
șefului finlandez al grupului de lucru, a recunoscut necesitatea de a modifica raportul pentru a 
reflecta lecțiile învățate în urma pandemiei. Prin urmare, un text revizuit a fost prezentat în cadrul 
reuniunii secretarilor generali din 29 martie 2021. Textul a fost modificat ulterior înainte de a fi 
adoptat de Conferința președinților parlamentelor din 14 aprilie 2021.

Raportul final, care a fost adoptat în unanimitate de Conferința președinților parlamentelor, include 
următoarele recomandări:

• s-a constatat că nu se poate pune problema înlocuirii conferințelor interparlamentare instituite 
ca un cadru permanent de articolul 2 din Orientările pentru cooperarea interparlamentară în 
UE, cu excepția cazului în care este imposibil să se organizeze o reuniune fizică, caz în care 
tehnologia poate oferi o alternativă fiabilă și valabilă;

• s-a observat că videoconferințele, după caz, oferă ocazia de a reduce amprenta de carbon a 
reuniunilor, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Europei în materie de durabilitate și 
climă;

• s-a observat că tehnologia permite înlocuirea unor reuniuni neesențiale, de exemplu în 
scopuri pregătitoare sau administrative, sau a funcționarilor, prin teleconferințe, prin spații de 
lucru pentru colaborare sau prin alte mijloace tehnice;

• se încurajează parlamentele să faciliteze videoconferințele interparlamentare, prin 
intermediul asistenței reciproce și al cooperării tehnice strânse în domeniul IT, pentru a face 
videoconferințele mai eficiente și mai previzibile pentru viitor, consolidând, în același timp, 
suveranitatea și reziliența digitală a Europei și respectând reglementările UE în materie de 
protecție a datelor;

• s-a constatat că, în cazul în care tehnologiile sunt utilizate pentru a înlocui sau a consolida 
reuniunile, acestea ar trebui să reflecte aceleași valori de colaborare, incluziune, participare 
și deschidere care au caracterizat în mod tradițional conferințele interparlamentare, inclusiv 
regimul lingvistic;

• s-au încurajat parlamentele ca, atunci când planifică achizițiile în domeniul TIC, să ia în 
considerare cerințele de comunicare interparlamentară și obiectivul de consolidare a 
suveranității digitale și a rezilienței Europei, ca un factor la stabilirea specificațiilor.

Raport referitor la actualizarea orientărilor privind cooperarea interparlamentară (IPC)

Mandatul grupului de lucru instituit de președinția finlandeză la solicitarea Conferinței președinților 
parlamentelor UE de la Viena, din aprilie 2019, a fost acela de a adapta Orientările de la Lisabona 
privind cooperarea interparlamentară în UE la condițiile existente. Orientările de la Lisabona, care 
oferă un cadru general privind cooperarea interparlamentară, au fost aprobate în 2008, înainte de 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acestea au devenit caduce și nu reflectă evoluțiile 
ulterioare ale cooperării interparlamentare.

Grupul de lucru a fost invitat să pregătească un raport pentru Conferința președinților parlamentelor 
UE de la Helsinki din 2020 cu privire la următoarele subiecte:

• o adaptare tehnică a Orientărilor la condițiile existente, inclusiv utilizarea mai strictă a trimiterilor 
la tratate și revizuirea lingvistică a Orientărilor în ansamblu;

• includerea în Orientări a unor formate existente de conferință, cum ar fi Conferința 
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interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea 
Europeană, Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și 
politica de securitate și apărare comună și Grupul mixt de control parlamentar asupra Europol;

• o mai bună utilizare a metodelor moderne de comunicare în vederea facilitării cooperării 
interparlamentare.

Conferința președinților parlamentelor UE a solicitat, de asemenea, președinției finlandeze să 
pregătească o înțelegere adecvată comună privind reuniunea interparlamentară la nivel de comisii 
(RIC), care trebuie să fie organizată de Parlamentul European cu privire la evaluarea Eurojust, astfel 
cum prevede Regulamentul Eurojust, astfel încât Conferința președinților de la Helsinki să poată 
ajunge la concluzii cu privire la aceste chestiuni.

Mandatul de la Viena a fost urmat cu atenție, cu un proiect tehnic și lingvistic de actualizare a 
Orientărilor. Evoluțiile post-Lisabona, în special noile conferințe interparlamentare și controlul și 
evaluarea comune în domeniul justiției și afacerilor interne, sunt prezentate în mod coerent. Structura 
proiectului de Orientări este mai informativă. Au fost adăugate trimiteri la temeiurile juridice și la 
regulamentele de procedură ale fiecărui organism interparlamentar. 

Orientările actualizate au fost adoptate în unanimitate de Conferința președinților parlamentelor.

Principalele evoluții din 2021: 

• Conferința președinților parlamentelor a avut loc de la distanță, în urma anulării sale în 2020;

• În locul concluziilor convenționale, au fost adoptate „Concluziile Președinției”;

• A fost adoptat raportul referitor la cooperarea interparlamentară prin intermediul tehnologiei 
moderne;

• Raportul referitor la actualizarea orientărilor pentru cooperarea interparlamentară a fost, de 
asemenea, adoptat. 
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2. CONFERINȚELE INTERPARLAMENTARE (IPC) 
2.1 Săptămâna parlamentară europeană (SPE), Conferința 

interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și 
guvernanță în UE și Conferința privind semestrul european (CIP 
SECG)

TConferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în UE, 
înființată în conformitate cu articolul 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
în cadrul uniunii economice și monetare (Pactul bugetar), oferă un cadru pentru dezbatere și schimb 
de informații și de bune practici privind punerea în aplicare a dispozițiilor relevante și pentru întărirea 
cooperării dintre parlamentele naționale și Parlamentul European.

Conferința privind semestrul european constituie un prilej de a face schimb de informații cu privire 
la cele mai bune practici de aplicare a ciclurilor semestrului european și de a întări cooperarea în 
monitorizarea măsurilor luate de autoritățile executive de la nivel național și european.

Aceste conferințe alcătuiesc Săptămâna parlamentară europeană (SPE), care reunește parlamentari 
din întreaga UE cu scopul de a dezbate chestiuni economice, bugetare și sociale. Cele două conferințe 
au câștigat un loc regulat în calendarul activităților interparlamentare și sunt forumuri consolidate 
de dezbatere interparlamentară în aceste domenii de politică din ce în ce mai importante.

Săptămâna parlamentară europeană din 2021, organizată în comun de Parlamentul European și de 
parlamentul portughez, a avut loc la 22 februarie 2021 la Bruxelles. Din cauza pandemiei de COVID-19, 
evenimentul a fost organizat de la distanță, prin intermediul tehnologiei de videoconferință. Aceasta 
a fost cea de-a 10-a ediție a conferinței, la care au participat aproximativ 140 de deputați din cele 27 de 
state membre ale UE și din patru țări candidate și cu statut de observator, pentru a discuta chestiuni 
economice, bugetare, de mediu și sociale. Peste 60 de deputați au reprezentat Parlamentului 
European. Numărul mare de participanți demonstrează succesul, relevanța și necesitatea schimbului 
parlamentar cu privire la subiectele propuse în vremurile dificile de astăzi. 

Dezbaterile au fost dominate de impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra 
economiilor UE și a redresării acestora. Conferința a debutat cu o sesiune plenară de deschidere, care 
a inclus o masă rotundă internațională și europeană de înalt nivel, la care au participat David Sassoli, 
președintele Parlamentului European, Eduardo Ferro Rodrigues, președintele Adunării portugheze 
a Republicii, Charles Michel, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta 
Comisiei Europene, António Guterres, secretarul general al ONU, Kristalina Georgieva, directoare 
generală a Fondului Monetar Internațional, și Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene. 

În timpul discuțiilor de grup, deputații din Parlamentul European și din parlamentele naționale au 
luat în considerare pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență. Parlamentari din trioul 
de președinții (Germania, Portugalia și Slovenia) și trei raportori ai Parlamentului European pentru 
Fondul de redresare și reziliență și-au împărtășit opiniile și rezervele cu privire la implementarea 
acestui nou instrument financiar. 

Discuțiile în plen au fost urmate de patru reuniuni interparlamentare simultane la nivel de comisii, 
organizate de Comisia pentru bugete (BUDG) a Parlamentului European, Comisia pentru afaceri 
economice și monetare (ECON), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) 
și Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). 

În cursul reuniunii interparlamentare ECON, dezbaterea s-a axat pe necesitatea de a menține politici 
fiscale expansioniste, regândind în același timp modelele economice existente. S-a subliniat că 
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pandemia ar putea fi o oportunitate de a adapta economiile UE pentru a le face mai durabile și mai 
favorabile creșterii economice. Principalul mesaj adresat parlamentelor naționale în cursul dezbaterii 
din cadrul reuniunii interparlamentare BUDG a fost necesitatea de a ratifica rapid Decizia privind 
resursele proprii pentru a pune în aplicare planul de redresare. Discuțiile din cadrul reuniunii EMPL 
s-au axat pe modul de punere în aplicare a celor 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor 
sociale, pentru a pune capăt rapid crizei actuale. Deputații au subliniat că dimensiunea socială ar 
trebui să se afle în centrul planurilor naționale de redresare și reziliență, sprijinind totodată tranziția 
digitală și tranziția verde.

Săptămâna parlamentară europeană din 2021 s-a axat mai mult pe ecologie, cu accent deosebit pe 
schimbările climatice și pe rolul tot mai important al acestora în politicile economice, bugetare și 
sociale ale Uniunii. Această schimbare a fost reflectată de prima ediție a celei de a patra reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii, organizată de Comisia ENVI, în cadrul căreia participanții au 
făcut schimb de idei cu privire la posibilele sinergii dintre Pactul verde european și calea către 
construirea unei uniuni europene a sănătății mai reziliente. Deputații în Parlamentul European și 
parlamentarii naționali s-au axat pe promovarea creșterii durabile ca principiu director pentru 
planurile de redresare și reziliență, cu scopul de a utiliza actuala criză provocată de pandemie ca un 
catalizator pentru redresarea economiilor noastre într-un mod mai ecologic.   

Așa cum se obișnuiește în a doua jumătate a 
anului, cea de a 16-a IPC privind stabilitatea, 
coordonarea economică și guvernanța în UE 
a avut loc în capitala Președinției Consiliului 
(Ljubljana, Slovenia), la 28 septembrie 2021. 
Reuniunea a fost organizată de la distanță 
de Adunarea Națională a Sloveniei. În cursul 
conferinței, reprezentanții parlamentelor 
naționale și ai Parlamentului European, împreună 
cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai 
Eurogrupului, au discutat chestiuni financiare și 
economice actuale în contextul pandemiei de 
COVID-19.  

Primul grup de dezbatere a inclus un schimb de 
opinii privind finanțarea strategiei de ieșire din 
pandemie, cu accent pe noile resurse proprii și 
pe impozitul pe serviciile digitale. Participanții 
și-au exprimat sprijinul pentru instituirea de noi 
resurse proprii în bugetul UE pentru finanțarea 
stabilă și punerea în aplicare a politicilor și 
obiectivelor UE. 

Vorbitorii principali la al doilea subiect au discutat 
despre provocările și oportunitățile redresării și 
reînnoirii economice a Europei, și anume canalizarea eficace a fondurilor către punerea în aplicare a 
instrumentului de redresare NextGenerationEU. În cursul dezbaterii, câțiva reprezentanți ai statelor 
membre și-au prezentat planurile naționale pentru NextGenerationEU și au descris instrumentul ca 
o oportunitate de a realiza obiectivele și politicile UE care vizează generațiile viitoare, cu un accent 
deosebit pe tranziția digitală și tranziția verde și pe Pilonul european al drepturilor sociale.

Aceste discuții au continuat cu ocazia următoarei Săptămâni parlamentare europene, care a avut loc 
la Bruxelles în perioada 15-16 martie 2022.

Afișul Săptămânii parlamentare europene, 2021    
© EU_EP
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Principalele evoluții din 2021:  

• Din cauza pandemiei de COVID-19, programul Săptămânii parlamentare europene a fost 
concentrat într-o zi și a inclus, de asemenea, Conferința privind semestrul european și Conferința 
interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în UE. Ediția din 
acest an s-a axat mai mult pe ecologie, adăugând o a patra reuniune interparlamentară la 
nivel de comisii, de către Comisia ENVI, cu accent pe schimbările climatice și pe rolul tot mai 
important al acestora în politicile economice, bugetare și sociale ale Uniunii.

• Schimburile din cadrul ambelor reuniuni s-au axat pe impactul COVID-19 asupra economiilor 
UE și pe strategia de ieșire din criză;

• Participarea de la distanță și relevanța subiectelor au permis contribuțiile principalilor vorbitori 
la nivel înalt și a mai multor parlamentari, care au profitat de ocazie pentru a dezbate cu 
reprezentanții la nivel înalt ai instituțiilor și cu alte părți interesate
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2.2 Conferința interparlamentară privind politica externă și de 
securitate comună și politica de securitate și apărare comună 
(Conferința interparlamentară PESC/PSAC)

Creată prin decizia Conferinței președinților parlamentelor din UE din 2012, Conferința 
interparlamentară privind politica externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare 
comună (Conferință interparlamentară PESC/PSAC) constituie platforma interparlamentară de 
dezbatere despre 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 cooperare 
cu Parlamentul European, la conferință participă în mod regulat parlamentari din întreaga UE. 
În plus, Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European invită frecvent parlamentele 
naționale la întâlnirile sale de la Bruxelles, completând astfel dialogul interparlamentar în acest 
domeniu politic vital.

În 2021, cea de a 18-a sesiune a IPC PESC/PSAC a avut loc la Lisabona (3-4 martie) în format de la 
distanță, în timp ce cea de a 19-a sesiune a fost organizată de la distanță la Ljubljana (9 septembrie). 
Delegațiile PE la ambele reuniuni au fost compuse din membri ai Comisiei pentru afaceri externe 
și ai Subcomisiei pentru securitate și apărare și au fost conduse de dl David McAllister, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe.

124 de parlamentari din parlamentele naționale din UE au participat la IPC PESC/PSAC de la Lisabona 
prin intermediul tehnologiei videoconferințelor, împreună cu o delegație a PE formată din 14 deputați 
în Parlamentul European. Conferința a atras vorbitori la nivel înalt și a inclus schimburi fructuoase cu 
privire la diverse chestiuni de afaceri externe și de securitate. Copreședinții au convenit să nu adopte 
concluzii, optând în schimb pentru o declarație finală. Conferința interparlamentară a început cu 
un discurs programatic rostit de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, urmat de o discuție. 
Conferința a fost împărțită apoi în trei sesiuni: prima a fost intitulată „Apărarea Europei: Cooperarea 
UE-NATO și Busola strategică”; a doua a fost o discuție cu Josep Borrell, Vicepreședintele Comisiei/
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate; iar a treia s-a axat pe o 
strategie cuprinzătoare a UE pentru Africa. 

În declarația lor finală, copreședinții au subliniat faptul că pandemia de COVID-19 continuă să aibă 
consecințe economice, sociale, politice și geopolitice care ar afecta aspecte-cheie ale PESC și 
PSAC ale UE. Ei au considerat pandemia mondială de COVID-19 un factor decisiv de schimbare în 
mediul internațional și un catalizator al schimbării ordinii mondiale. Declarația a subliniat importanța 
fundamentală a rezilienței interne a Uniunii, a dezvoltării de noi parteneriate și a consolidării viziunii 
multilaterale a UE la scară mondială. 

David McAllister, președintele Comisiei pentru afaceri externe a PE, și Eduardo Ferro Rodrigues, președintele Adunării Republicii 
Portugheze, la Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare 
comună, 3-4 martie 2021, Lisabona 
© Parlamento Portugalia
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Copreședinții au subliniat necesitatea de a adapta rapid reacția Uniunii la această nouă realitate 
geopolitică și au reamintit că Uniunea este partener privilegiat al țărilor terțe, ghidat de promovarea 
democrației și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Aceștia au solicitat statelor 
membre să dea dovadă de o voință politică reală pentru a promova obiectivele de politică externă 
ale UE și a contracara încercările țărilor terțe de a diviza UE.

În a doua jumătate a anului 2021, 88 de parlamentari din parlamentele a 27 de state membre ale 
UE și din Parlamentul European, din țările cu statut de observator și din țările candidate și 78 de 
membri ai personalului au participat de la distanță la cea de a 19-a IPC PESC/PSAC de la Ljubljana. 
Delegația Parlamentului European a fost compusă din nouă deputați în Parlamentul European și 
alți cinci membri ai personalului. Din cauza pandemiei, conferința s-a desfășurat în format hibrid, cu 
participare atât online, cât și fizică. Aceasta a durat o zi lucrătoare întreagă în loc de cele două zile 
obișnuite rezervate reuniunilor în persoană.

Conferința a început cu un discurs rostit de Borut Pahor, președintele Sloveniei, urmat de patru sesiuni 
intitulate „Prioritățile PESC/PSAC”: o discuție cu VP/ÎR Josep Borrell; „Noi provocări, modele vechi: 
regândirea abordărilor politicii externe a UE într-o lume multipolară”; „Consolidarea parteneriatului 
regional cu țările din Balcanii de Vest prin intermediul PSAC”; și „Dezvoltarea capacităților pentru 
protecția civilă a UE și clauza de solidaritate: Integrarea armatei”.

Conferință interparlamentară pentru Politica externă și de securitate comună și Politica de securitate și apărare comună, 9 
septembrie 2021, Ljubljana
© Državni Zbor - Rok TORKAR

Participanții au remarcat modul în care pandemia a scos la iveală decalajele între țările europene 
în ceea ce privește dispozițiile economice și de sănătate. Prin urmare, ei au subliniat necesitatea 
de a spori reziliența prin furnizarea unui mecanism de prim ajutor și pregătirea pentru scenarii 
de gestionare a crizelor, astfel încât să nu fie afectate de o nouă criză. Au subliniat, de asemenea, 
necesitatea detectării timpurii a amenințărilor cibernetice. S-a subliniat faptul că UE ar trebui să 
consolideze multilateralismul și multipolaritatea. În același timp, Uniunea ar trebui să încerce să se 
protejeze, contribuind totodată la pacea globală, ca partener de încredere, deoarece amenințările 
internaționale demonstrează necesitatea reală a solidarității. 

În general, viitoarele președinții trebuie încă să depună eforturi pentru a reforma IPC, cu scopul 
de a face dezbaterile în plen mai interactive, utilizând procedura „catch the eye”, a menține un 
interval pe ordinea de zi pentru o dezbatere pe un subiect actual și a elabora un manual de bune 
practici, incluzând totodată noi caracteristici și bazându-se pe experiențele reuniunilor de la distanță 
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organizate în timpul pandemiei. Având în vedere că formatele la distanță și hibride nu sunt adecvate 
pentru ateliere și evenimente conexe, deputații în parlamentele naționale și deputații în Parlamentul 
European nu au fost în măsură să poarte discuții politici neoficiale și a fost imposibil să se mențină 
contactele personale și interacțiunile din grupurile politice. Pe de altă parte, în timpul pandemiei, 
declarația finală a copreședinților, care, în condiții normale, ar genera mai puține dezbateri, a devenit 
cel mai important rezultat și dovada că lucrările privind IPC au continuat. 

Principalele evoluții din 2021:  

• Pandemia de COVID-19 a continuat să pună probleme organizaționale bunei desfășurări a 
conferințelor interparlamentare. Cu toate acestea, facilitățile tehnice au permis implementarea 
cu succes a unui format IPC hibrid, care conectează în timp real deputații și funcționarii din 
parlamentele naționale, de la distanță, cu președintele și deputații prezenți fizic în sala de 
reuniune; 

• În plus, a fost instituită copreședinția pentru perioada în care cei doi copreședinți se aflau în 
două locații separate, cu servicii de interpretare în direct;

• Conferința interparlamentară a fost reținută cu succes, ca unul dintre evenimentele 
interparlamentare ale președinției prin rotație. 
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3. MONITORIZAREA INTERPARLAMENTARĂ ÎN 
DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

3.1 Grupul mixt de control parlamentar al Europol

Articolul 88 din TFUE permite parlamentelor naționale să controleze, pentru prima dată împreună cu 
Parlamentul European, o agenție a UE care își desfășoară activitatea în spațiul de libertate, securitate 
și justiție. Pe baza Regulamentului Europol2, în 2017 a fost instituit Grupul mixt de control parlamentar 
(JPSG) privind Europol pentru a se asigura că Europol este o instituție pe deplin responsabilă și 
transparentă. Principalele responsabilități ale JPSG sunt prezentate la articolul 51 din Regulamentul 
Europol (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016R0794), care definește 
rolul său în monitorizarea politică a activităților Europol, cu un accent deosebit pe impactul 
activităților respective asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice.

JPSG reprezintă un cadru instituțional inovator pentru controlul parlamentar și organizează două 
reuniuni pe an: în prima jumătate a anului, la parlamentul țării care deține președinția prin rotație a 
Consiliului UE și în a doua jumătate a anului, la Parlamentul European.

Pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de COVID-19, reuniunile JPSG s-au desfășurat 
sub formă de videoconferință. Organizatorii au făcut față cu succes provocărilor practice inerente 
și au valorificat experiențele lor recente cu acest nou format, ceea ce a permis organizarea unor 
reuniuni animate și cu o participare numeroasă. Aceste eforturi au asigurat  funcționarea adecvata 
și neîntrerupta  a JPSG și au oferit tuturor membrilor JPSG posibilitatea de a participa pe deplin la 
lucrările sale. În ciuda formatului mai compact, au putut fi asigurate structura tradițională a reuniunii, 
timpul de dezbatere și participarea unor vorbitori la nivel înalt.

Cea de a opta reuniune a JPSG a fost coorganizată de Parlamentul portughez la 1 și 2 februarie 
2021, prin videoconferință. Această reuniune online de la distanță a fost coprezidată de Parlamentul 
European, de la Bruxelles, și de Parlamentul portughez, de la Lisabona.

Directoarea executivă a Europol, Catherine De Bolle, a oferit delegaților o prezentare a activităților 
Europol organizate în perioada septembrie 2020-februarie 2021. Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor, reprezentată de Wojciech Wiewiórowski, a prezentat cele mai recente evoluții și 
constatări cu privire la obligațiile Europol în materie de protecție a datelor. Prima dezbatere tematică 
s-a axat pe infracționalitate și pe reziliența digitală, care reprezintă una dintre principalele priorități 
ale Comisiei într-o Europă digitală și conectată și un aspect extrem de important atât pentru 
parlamente, cât și pentru societăți.

A doua parte a reuniunii s-a concentrat asupra revizuirii Regulamentului privind Europol și asupra 
consolidării mandatului Europol, incluzând declarații din partea unor vorbitori la nivel înalt, printre 
care Ylva Johansson, comisara europeană pentru afaceri interne, și Eduardo Cabrita, ministrul 

2 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Co-
operare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016R0794
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portughez al afacerilor interne și președintele Consiliului Afaceri Interne al UE. Apoi a urmat o 
dezbatere tematică intitulată „Impactul pandemiei de COVID-19 asupra securității interne a UE – 
rolul cooperării în materie de aplicare a legii”.

Cea mai remarcabilă evoluție procedurală a fost extinderea mandatului Grupului de lucru al JPSG 
cu privire la chestiunile nesoluționate care fac obiectul unei revizuiri în cadrul Regulamentului de 
procedură al JPSG. Având în vedere formatul online și constrângerile de timp aferente, intervențiilor 
periodice ale președintelui Consiliului de administrație al Europol și ale președintelui Consiliului de 
cooperare al Europol au fost înlocuite cu contribuții scrise.

Cea de a noua reuniune a JPSG a fost organizată de Parlamentul European la Bruxelles între 25 și 
26 octombrie 2021 și a avut loc de la distanță din cauza pandemiei. Reuniunea a fost coprezidată de 
Parlamentul sloven, ca parte a dimensiunii parlamentare a președinției slovene.

În conformitate cu practica standard, ordinea de zi a inclus prezentări ale directoarei executive a 
Europol și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Principalele discursuri au fost ținute de 
comisara europeană pentru afaceri interne și de Aleš Hojs, ministrul de interne al Sloveniei. 

În cadrul dezbaterilor tematice la care au participat Parchetul European și experții de nivel înalt ai 
autorităților naționale s-au abordat subiecte precum criminalitatea financiară, corupția și protecția 
intereselor financiare ale UE. Al doilea subiect major de discuție s-a referit la cooperarea în lupta 
împotriva abuzului online asupra copiilor, inclusiv cooperarea cu țări terțe, persoane fizice și ONG-
uri.

Pe lângă activitatea sa de control, JPSG a continuat să abordeze aspecte procedurale cu privire 
la chestiunile nesoluționate. Ultimele modificări ale Regulamentului său de procedură au fost 
adoptate prin consens și au intrat în vigoare la 26 octombrie 2021. Cele mai recente modificări au 
vizat observatorul JPSG la reuniunile Consiliului de administrație al Europol și clauza de revizuire.

Principalele evoluții din 2021: 

• Asigurarea continuității activității JPSG privind Europol: JPSG s-a afirmat în 2021 ca un partener 
exigent și implicat, care s-a angajat să sprijine misiunea agenției de a asigura aplicarea corectă 
a legii și de a proteja cetățenii și societățile, în special într-o perioadă marcată de criminalitate 
organizată, corupție și extremism, care au fost agravate de pandemie. Delegații au susținut 
consolidarea mandatului Europol și intensificarea cooperării interinstituționale în domeniul 
justiției și afacerilor interne pe baza statului de drept.

• Agenda a fost adaptată astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții (pandemia, revizuirea 
Regulamentului privind Europol). Au fost create formate adecvate pentru schimburile și 
reuniunile de la distanță și asigurarea unei monitorizări adecvate.

• JPSG a adoptat Regulamentul său de procedură revizuit.
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Juan Fernando López Aguilar, copreședinte al Grupului mixt de control parlamentar și președinte al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne a PE, și Robert Tekavec, șeful secției privind criminalitatea juvenilă, Departamentul General 
pentru criminalitate, Direcția de Poliție Judiciară, Slovenia, în cadrul celei de-a noua reuniuni a Grupului mixt de control 
parlamentar privind Europol 
© Uniunea Europeană 2021 – Eric VIDAL

3.2 Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii privind evaluarea 
Eurojust

De când a fost înființată, în 2002, Eurojust a devenit un actor de prim rang în cooperarea 
judiciară în materie penală. În conformitate cu articolul 85 din TFUE, regulamentele UE care 
guvernează Eurojust trebuie, de asemenea, „să stabilească condițiile de implicare a Parlamentului 
European și a parlamentelor naționale la evaluarea activităților Eurojust”. În 2018, PE și Consiliul 
au adoptat un nou regulament privind Eurojust (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX:32018R1727)3 cu scopul de a oferi un cadru juridic unic, reînnoit privind o nouă 
agenție cu prerogative depline pentru cooperarea în materie de justiție penală (Eurojust).

Pentru a mări transparența și a întări controlul democratic asupra Eurojust, regulamentul prevede 
un mecanism prin care Parlamentul European și parlamentele naționale din UE evaluează în comun 
activitățile Eurojust4. Evaluarea ar trebui să aibă loc în cadrul unei reuniuni interparlamentare la nivel 
de comisii organizate de Parlamentul European la sediul său din Bruxelles, cu participarea membrilor 
comisiilor competente din Parlamentul European și din parlamentele naționale ale statelor membre 
ale UE.

Prima reuniune interparlamentară la nivel de comisii privind evaluarea activităților Eurojust a fost 
organizată la 1 decembrie 2020, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, de Comisia LIBE a 
Parlamentului European, în cooperare cu parlamentul german. 

Din motive logistice, a doua reuniune interparlamentară anuală la nivel de comisii, care urma să aibă 
loc la sfârșitul anului 2021, a trebuit să fie amânată cu câteva săptămâni, dar a avut loc, în cele din 
urmă, la 1 februarie 2022. Atât Parlamentul European, cât și parlamentele naționale sunt interesate să 
continue acest exercițiu anual, care ar putea fi extins în viitor, eventual într-un format separat, pentru 
a include supravegherea Parchetului European nou creat.

3 Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 
Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).

4 Regulamentul (UE) 2018/1727 se referă la aceste condiții la punctul 62 din preambulul său și la articolul 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. REUNIUNI INTERPARLAMENTARE LA NIVEL 
DE COMISII ȘI ALTE FORME DE COOPERARE                                    
INTERPARLAMENTARĂ

4.1 Reuniunile interparlamentare la nivel de comisii 

Reuniunile interparlamentare la nivel de comisii reprezintă tipul standard de reuniuni organizate 
de Parlamentul European pentru schimburi specifice între comisiile sectoriale cu privire la chestiuni 
legislative și politice esențiale, în temeiul articolelor 9 și 10 din Protocolul nr. 1 la tratate. Președintele 
Parlamentului European comunică în fiecare semestru calendarul reuniunilor interparlamentare la 
nivel de comisii președinților tuturor parlamentelor naționale.

Comisiile Parlamentului European organizează anual până la 20 de reuniuni interparlamentare la 
nivel de comisii, la care invită comisii omoloage din parlamentele naționale ale statelor membre să 
se implice în dezbateri tematice. Reuniunile interparlamentare la nivel de comisii s-au dovedit a fi 
o modalitate utilă de a facilita schimburile de opinii între deputații din Parlamentului European și 
omologii lor de la nivel național. Reuniunile interparlamentare la nivel de comisii nu sunt doar un 
forum în care sunt abordate chestiuni legislative, contribuind astfel la o mai bună legiferare, ci și o 
platformă pentru dezbateri despre chestiuni politice de interes comun și pentru întâlniri cu comisari 
și cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Ele sunt organizate 
la inițiativa uneia sau mai multor comisii ale Parlamentului European, cu sprijinul Direcției pentru 
relațiile cu parlamentele naționale.

În 2021, au fost organizate în comun 15 reuniuni interparlamentare la nivel de comisii de către 12 
comisii5,6 parlamentare diferite. Cu aceste ocazii, au avut loc dezbateri la care au participat 841 
membri ai parlamentelor naționale și 307 deputați în Parlamentul European. Toate reuniunile 
interparlamentare la nivel de comisii din 2021 au avut loc în format hibrid și au fost organizate 
respectând restricțiile sanitare instituite de Parlamentul European ca răspuns la pandemia de 
COVID-19. Unii deputați și vorbitori s-au deplasat la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, 
în timp ce membrii parlamentelor naționale și majoritatea vorbitorilor invitați au participat online.

Patru astfel de reuniuni au fost organizate de Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), 
Comisia pentru bugete (BUDG), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) 
și Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) în cadrul Săptămânii 
parlamentare europene, (EPW) la 22 februarie7.

Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei FEMM intitulată „Suntem puternice: 
femeile care conduc lupta împotriva COVID-19” și care a marcat și Ziua Internațională a Femeii a avut 
loc online, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, la 4 martie. S-a discutat despre modul 
în care pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea egalității de gen și a capacitării economice 
a femeilor pentru a construi societăți reziliente, a îmbunătăți standardele în materie de ocupare a 
forței de muncă, securitate socială și pensii pentru toate femeile, în special în sectoarele dominate 
de femei, și, în general, despre cum pot fi reformate modelele de furnizare a serviciilor de îngrijire și 

5 Calendarul activităților interparlamentare cu parlamentele naționale pentru 2021: primul semestru (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 Calendarul activităților interparlamentare cu parlamentele naționale pentru 2021: al doilea semestru (https://www.
europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)

7 Pentru mai multe informații cu privire la Săptămâna parlamentară europeană, consultați capitolul 2.1.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf
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valoarea muncii, inclusiv a muncii de îngrijire neremunerate. În același timp, participanții au analizat 
modul în care procesul decizional pentru adoptarea și ridicarea măsurilor pentru situații de criză și pe 
parcursul tuturor etapelor din elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare ale planurilor de redresare 
a demonstrat necesitatea unei reprezentări egale între femei și bărbați în poziții de conducere.

Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO) 
privind reforma legii electorale europene și dreptul de anchetă al Parlamentului a avut loc la 
22 iunie de la distanță, de la sediul Parlamentului European de la Bruxelles. Vorbitoarea invitată, 
Věra Jourová, vicepreședintă a Comisiei pentru valori și transparență, a dorit să sublinieze faptul că 
Comisia urmărește îndeaproape evoluția acestui dosar.

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului (BECA) a invitat membri ai parlamentelor naționale 
să participe prin videoconferință la o reuniune interparlamentară la nivel de comisii intitulată „Lupta 
cu cancerul: Planul european de combatere a cancerului din perspectiva parlamentelor naționale”, 
la 27 septembrie. Reuniunea a constituit un forum propice pentru dezbateri cu privire la proiectul 
de raport al comisiei și la Planul european de combatere a cancerului.

La 8 noiembrie, Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală (AIDA) a organizat o 
reuniune interparlamentară la nivel de comisii de la distanță, de la sediul Parlamentului European 
de la Bruxelles. Intitulată „Inteligența artificială și deceniul digital”, reuniunea a fost deschisă de Dita 
Charanzová, vicepreședintă a PE.

Dita Charanzová, vicepreședintă a PE, la reuniunea interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei AIDA intitulată „Inteligența 
artificială și deceniul digital”, 8 noiembrie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – Alain ROLLAND

La 9 noiembrie a avut loc o altă reuniune interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei AFCO 
pentru a discuta despre așteptările parlamentelor naționale pentru Conferința privind viitorul 
Europei. În cursul reuniunii, deputații în Parlamentul European, membrii parlamentelor naționale și 
cei trei copreședinți ai Comitetului executiv al Conferinței privind viitorul Europei au discutat despre 
posibile căi de urmat în viitor pentru conferință.

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din Uniunea Europeană, 
inclusiv privind dezinformarea (INGE) a invitat membrii parlamentelor naționale să participe la o 
reuniune interparlamentară la nivel de comisii organizată prin videoconferință la sediul Parlamentului 
European de la Bruxelles, la 9 noiembrie. Prima dezbatere, intitulată „Ingerința externă în procesele 
democratice din UE”, a fost deschisă de Stefano Sannino, secretarul general al Serviciului European 
de Acțiune Externă.
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Raphaël Glucksmann, președintele Comisiei speciale a PE privind ingerințele externe în toate procesele democratice din 
Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea (INGE), și Stefano Sannino, secretarul general al Serviciului European de Acțiune 
Externă la reuniunea interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei INGE intitulată „Interferența externă în procesele 
democratice din UE”, 9 noiembrie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – Philippe BUISSIN

La 18 noiembrie, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a organizat o reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii privind dezvoltarea planurilor strategice ale politicii agricole 
comune (PAC) în fiecare stat membru. Din nou, din cauza restricțiilor legate de COVID-19 în vigoare 
la momentul respectiv, reuniunea a avut loc la sediul Parlamentului European de la Bruxelles și de la 
distanță, prin videoconferință.

Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii privind elaborarea planurilor strategice ale PAC în fiecare stat membru, 18 
noiembrie 2021 
© Uniunea Europeană 2021 – Alexis HAULOT

O altă reuniune interparlamentară la nivel de comisii organizată de Comisia pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (FEMM) a avut loc la 30 noiembrie cu ocazia Zilei internaționale pentru 
eliminarea violenței împotriva femeilor (25 noiembrie) și a inclus următoarele sesiuni: violența 
sexuală ca armă de război (împreună cu Subcomisia pentru drepturile omului [DROI]); combaterea 
violenței împotriva femeilor și fetelor cu handicap; violența cibernetică (împreună cu Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne [LIBE]) și Convenția de la Istanbul (împreună cu Comisia LIBE). 
Profesioniști cu diferite specializări au susținut prezentări cu privire la domeniile lor de expertiză. 
Contribuțiile membrilor parlamentelor naționale și ale deputaților în Parlamentul European au dus 
la schimburi animate de opinii. Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii s-a încheiat cu un 
discurs al dnei Roberta Metsola, prim-vicepreședintă a PE.
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Evelyn Regner, președinta Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a PE, Juan Fernando López Aguilar, președintele 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a PE, și Roberta Metsola, prim-vicepreședintă a PE, la reuniunea 
interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei FEMM intitulată „Eliminarea violenței împotriva femeilor”, 30 noiembrie 2021
© Uniunea Europeană 2021 – Philippe BUISSIN

La 9 decembrie, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a organizat o 
reuniune interparlamentară la nivel de comisii privind situația statului de drept în UE. Participanții la 
reuniune au fost împărțiți în două grupuri: unul dedicat unui schimb de opinii referitor la Raportul 
anual al Comisiei privind statul de drept pe 2021 și altul intitulat „Calea de urmat în ceea ce privește 
Mecanismul pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale”.

Participarea membrilor parlamentelor naționale la reuniunile interparlamentare la nivel de comisii 
a înregistrat o creștere semnificativă, de aproximativ 170 %(de la 302 parlamentari în 2020 la 816 în 
2021). Și participarea deputaților în Parlamentul European a înregistrat o creștere substanțială, de 
peste 64 % (de la 207 în 2020 la 340 în 2021).

Al doilea an din pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult utilizarea instrumentelor digitale. 
Creșterea semnificativă a participării deputaților din parlamentele naționale și a celor din Parlamentul 
European pare să fi fost facilitată în principal de posibilitatea de a participa la reuniuni de la distanță, 
fără a fi nevoie să călătorească. 

Reuniunile de la distanță, inclusiv reuniunile interparlamentare la nivel de comisii, prezintă o serie de 
avantaje: întrucât nu sunt nevoiți să călătorească, pot fi implicați mai mulți vorbitori și participanți, 
inclusiv cei la nivel înalt, ceea ce înseamnă o amprentă de carbon mai redusă și, adesea, o eficientizare 
a costurilor și a timpului aferente organizării reuniunilor pentru toate părțile implicate. 

Pe de altă parte, interacțiunea dintre deputați este mult mai redusă, dezbaterile și schimburile 
devin mai puțin animate și mai dificile și lipsesc discuțiile informale, reuniunile bilaterale in situ și 
posibilitățile de creare de rețele fără întâlnirile din pauzele de cafea, de la cine sau prânz. Reuniunile 
interparlamentare la nivel de comisii sunt și mai scurte, deoarece sălile de ședință trebuie dezinfectate 
în scopuri sanitare, și nu poate fi garantată întotdeauna o interpretare integrală.

Anexa II conține o listă a reuniunilor interparlamentare la nivel de comisii organizate de comisiile 
Parlamentului European în 2021 și statistici mai detaliate.

Principalele evoluții din 2021: 

• Numărul mare de reuniuni interparlamentare la nivel de comisii din 2021 s-ar putea explica prin 
faptul că numeroase reuniuni din 2020 au fost amânate. În plus, mai multe comisii temporare 
se apropiau de sfârșitul mandatelor lor.

• Participarea membrilor parlamentelor naționale la reuniunile interparlamentare la nivel de 
comisii a crescut cu 170 % față de 2020, cel mai probabil datorită participării de la distanță.

• Toate reuniunile interparlamentare la nivel de comisii au avut loc în format hibrid, unii deputați 
în Parlamentul European participând în persoană de la sediul Parlamentului European din 
Bruxelles, iar alții de la distanță, alături de omologii lor din parlamentele naționale. 
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4.2 Conferința la nivel înalt privind migrația și azilul

Fluxurile de refugiați și migrația se află în centrul preocupărilor mondiale și au devenit una dintre 
provocările majore cu care se confruntă UE în ultimii ani. Sosirea continuă a migranților și a 
solicitanților de azil în UE a scos la iveală o serie de deficiențe și lacune la nivelul politicilor UE în materie 
de azil, frontiere externe și migrație. Lansat în 2020 de parlamentele din trioul de președinții germană, 
portugheză și slovenă, ciclul conferințelor interparlamentare la nivel înalt privind migrația și azilul 
în Europa a contribuit la stimularea discuțiilor parlamentare și la promovarea unui dialog amplu 
despre toate aspectele migrației. Aceste conferințe au recunoscut rolul important al parlamentelor în 
acest domeniu și necesitatea de a perfecționa ideile comune pentru a oferi soluții solide și durabile la 
provocările legate de migrație, care au fost exacerbate de pandemie.

În 2021 au fost organizate două conferințe la nivel înalt, în cooperare cu parlamentele respective care 
dețin președinția.

Pe baza programului lor de lucru din 18 iunie 2020 și a declarației făcute de parlamentele din 
Germania, Portugalia și Slovenia la 29 iunie 2020, trioul de parlamente a lansat inițiativa de a organiza 
trei conferințe interparlamentare la nivel înalt privind migrația și azilul, care urmează să fie pregătite 
de Parlamentul European la Bruxelles, în cooperare cu parlamentele care dețin președinția. 

Scopul acestor conferințe a fost de a genera o amplă dezbatere între parlamentari despre propunerile 
Comisiei privind migrația și azilul, de a promova o înțelegere a pozițiilor respective cu privire la 
aceste chestiuni în vederea promovării unei politici comune a UE în materie de migrație și azil și de 
a contribui la negocierile relevante ale Consiliului.

Cea de a doua conferință la nivel înalt a avut loc la 14 iunie 2021 la sediul Parlamentului European de 
la Bruxelles (videoconferință cu participare de la distanță), sub auspiciile comune ale Parlamentului 
European și ale Parlamentului Portugaliei și în cooperare cu celelalte două parlamente din trioul de 
președinții (Germania și Slovenia).

Conferința a beneficiat de o largă participare, inclusiv 155 de membri ai Parlamentului European și ai 
parlamentelor naționale și funcționari, dar și o serie de comisii și subcomisii ale PE (DEVE, AFET, DROI, 
LIBE). S-a pus un accent deosebit pe dimensiunea externă a politicilor în materie de azil și migrație: 
crearea de parteneriate cuprinzătoare cu țările de origine și de tranzit, abordarea cauzelor profunde 
ale migrației și promovarea unui mediu socioeconomic stabil în țările terțe.

Discuțiile s-au axat și pe impactul pandemiei de COVID-19 asupra politicilor în materie de migrație 
și azil și asupra dimensiunii externe a acestora. Printre participanții de seamă s-au numărat António 
Vitorino, director general al Organizației Internaționale pentru Migrație, Branko Grims, președintele 
Comisiei pentru afaceri interne a Adunării Naționale slovene, Eduardo Cabrita, ministrul portughez 
al afacerilor interne (care a intervenit în numele Președinției portugheze a Consiliului) și Detlef Seif, 
membru al Bundestagului german. 

Cea de-a treia ediție a conferinței a avut loc de la distanță, la 10 decembrie 2021, la sediul Parlamentului 
European de la Bruxelles. La reuniune au participat aproximativ 70 de membri ai Parlamentului 
European și ai parlamentelor naționale, printre care Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei, 
dr. Stanislav Raščan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe din Slovenia, Isabel Meirelles, 
deputată în parlamentul portughez, Fabrice Leggeri, director executiv al Frontex, Evelien van 
Roemburg, șefa Biroului UE al Oxfam, în numele CONCORD (Confederația Europeană a ONG-urilor 
pentru Ajutor Umanitar și Dezvoltare), Nina Gregori, directoarea executivă a Biroului European de 
Sprijin pentru Azil, și Catherine Woollard, directoarea Consiliului European pentru refugiați și exilați.

Participanții la conferință au fost împărțiți în două grupuri: unul privind cooperarea multidimensională 
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pentru crearea de parteneriate adaptate în materie de migrație cu țările terțe și altul privind 
dimensiunea internă a migrației și azilului din UE la un an după propunerea Pactului UE privind 
migrația și azilul.

A treia Conferință interparlamentară la nivel înalt privind migrația și azilul
© Uniunea Europeană 2021 - Alexis HAULOT

Principalele evoluții din 2021: 

• Aceste conferințe la nivel înalt au urmărit să inițieze o discuție interparlamentară cu privire la 
toate aspectele migrației, obiectiv ce a fost atins. Dezbaterile au fost considerate foarte utile, o 
diversitate de părți interesate oferind o viziune completă asupra acestui subiect. Anul acesta, 
două conferințe au încheiat ciclul inițiat de trioul de parlamente în 2020. 

• Din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentele au fost organizate de la distanță de la sediul 
Parlamentului European de la Bruxelles și de la parlamentele care dețin în comun președinția.

4.3 Cooperarea interparlamentară în domeniul acțiunii externe a UE și 
adunările parlamentare multilaterale

Pe lângă expertiza consolidată dezvoltată prin cooperarea la nivelul comisiilor, Direcția pentru relațiile 
cu parlamentele naționale a oferit în mod regulat sprijin ad-hoc și a facilitat relațiile cu parlamentele 
naționale din UE în cadrul acțiunii externe a UE în scopul unor evenimente multilaterale specifice. 
De-a lungul anilor, acest sprijin s-a materializat în cadrul Săptămânii Ucrainei, Adunării Parlamentare 
a Uniunii pentru Mediterana și dimensiunii parlamentare a summiturilor G7. În 2021, direcția și-a 
intensificat activitatea privind cadrele structurate de cooperare cu parlamentele naționale cu privire 
la activități și evenimente care nu se bazează pe comisii în diferite domenii ale acțiunii externe a UE. 
Au fost organizate inițiative specifice în cooperare cu Direcția Generală Politici Externe (DG EXPO) a 
PE în domenii precum drepturile fundamentale și democrația, diplomația parlamentară, guvernanța 
democratică și dezvoltarea capacităților, medierea, forumurile multilaterale și observarea alegerilor. 
Aceste activități s-au desfășurat în strânsă cooperare cu DG EXPO și cu Direcția Generală Inovare și 
Asistență Tehnică (DG ITEC) a PE.

În ultimii ani, Parlamentul European și parlamentele naționale din UE și-au intensificat schimburile 
cu privire la acțiunea externă a UE, atât ca frecvență, cât și ca varietate. Participarea reprezentanților 
instituționali ai PE la mai multe astfel de evenimente a fost asigurată și de Direcția pentru relațiile cu 
parlamentele naționale, inclusiv la Săptămâna Ucrainei (2016), cea de a 10-a reuniune a parteneriatului 
parlamentar Asia-Europa (ASEP 10, 2018), dimensiunea parlamentară a summitului G7 (2019) și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (2019). Aceste experiențe au determinat Direcția 
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să analizeze posibilitatea unei cooperări mai structurate și continue între organele competente ale 
PE și omologii lor din parlamentele naționale. 

Acest exercițiu constă în utilizarea surselor de informații și a schimburilor din cadrul rețelelor 
interparlamentare8 în vederea facilitării dialogurilor periodice și reciproc avantajoase cu personalul 
și a coordonării voluntare în mai multe domenii de activitate din cadrul acțiunii externe a UE 
definite în sens larg. El se concentrează asupra activităților desfășurate în afara comisiilor, în principal 
asupra celor legate de drepturile fundamentale și democrație, forumurile multilaterale, diplomația 
parlamentară și consolidarea capacităților. 

Două videoconferințe convocate de DG EXPO a PE – una organizată în comun pentru colegii 
din parlamentele naționale la 22 septembrie 2020 privind sprijinirea democrației și consolidarea 
capacităților și o sesiune „Friday Talk” care a avut loc la 30 octombrie 2020, intitulată „Parlamentele 
naționale - parteneri, nu rivali” – au evidențiat modul în care consolidarea cadrelor structurate de 
cooperare cu parlamentele naționale în domeniul politicilor externe poate fi un demers util și 
oportun. 

În contextul președinției PE a Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, în 2021, Direcția 
a organizat și a facilitat o serie de reuniuni la care au participat colegii noștri din Secretariatul PE al 
Adunării Parlamentare și reprezentanți ai parlamentelor naționale pentru a face schimb de informații 
și a discuta despre inițiative privind prioritățile politice și procedurile administrative.

Mai multe reuniuni și conferințe interparlamentare multilaterale, reuniuni COSAC și alte conferințe 
sponsorizate de parlamentele Președinției în 2021 au fost scena unor dezbateri interesante privind 
relațiile dintre UE și SUA, cooperarea cu țările africane, situația din Belarus, Ucraina și Rusia, precum și 
rolul și acțiunile UE cu privire la aceste chestiuni. Relațiile dintre UE și Regatul Unit și Balcanii de Vest 
au fost și ele un subiect frecvent de discuție, confirmând din nou necesitatea și potențiala valoare 
adăugată ale unor noi forme de schimburi interparlamentare periodice în acest domeniu.

În 2021, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale, în cooperare cu DG EXPO și DG ITEC ale 
PE, și-a intensificat eforturile în vederea lansării rețelei PE-PN pentru sprijinirea democrației, drepturile 
omului și consolidarea capacităților și a subsecțiunii dedicate noii versiuni 3 a IPEX.

Având în vedere interesul reciproc atât al PE, cât și al parlamentelor naționale, precum și convingerea 
comună a acestora cu privire la beneficiile cooperării și schimburilor periodice, Direcția pentru 
relațiile cu parlamentele naționale, cu sponsorizarea directorului general al Direcției Generale 
Președinție a PE, a promovat un proiect strategic pentru stabilirea și consolidarea unor forme solide 
de schimburi și coordonare între membrii administrației PE și cei ai serviciilor corespunzătoare din 
administrațiile parlamentelor naționale cu privire la anumite chestiuni și evenimente multilaterale. 
Această cooperare consolidată va fi continuată între 2022 și 2024 și va încerca să profite de 
posibilitățile oferite de diferitele platforme de schimburi cu parlamentele naționale (IPEX și rețeaua 
reprezentanților Parlamentului).

Principalele evoluții din 2021: 

• Stabilirea unui set comun de obiective pentru DG EXPO și Direcția pentru relațiile cu 
parlamentele naționale în vederea lansării unui obiectiv strategic pentru perioada 2022-2024 
în cadrul cooperării interparlamentare cu parlamentele naționale în ceea ce privește activitățile 
și evenimentele din afara activităților comisiilor.

• Finalizarea unei rețele și a unor comunicări structurate privind sprijinul democrației între 
administrațiile Parlamentului European și cele ale parlamentelor naționale, pentru a spori 
impactul și eficiența diplomației parlamentare, în special în vecinătatea noastră imediată, 

8 A se vedea și contribuția privind IPEX, și anume cea privind dezvoltarea secțiunii DSN privind IPEX V3.
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adică în Balcanii de Vest și în țările Parteneriatului estic, și chiar în Africa. Completarea unei 
secțiuni speciale în acest sens pe IPEX V3;

4.4 Vizitele bilaterale și alte schimburi bilaterale

Vizitele bilaterale ale parlamentelor naționale din UE la Parlamentul European reprezintă un 
instrument și un format în continuă evoluție pentru dialogul interparlamentar. Acest format este 
foarte specific, adaptat, flexibil și eficient din punctul de vedere al costurilor și al timpului. El facilitează 
discuțiile cu privire la chestiuni de interes pentru fiecare parlament național.

În plus, alte schimburi bilaterale de opinii pot fi o formă utilă de cooperare interparlamentară la scară 
mică atunci când parlamentarii trebuie să inițieze o colaborare, să se concentreze pe teme specifice 
sau să aprofundeze colaborarea în domenii concrete de interes reciproc.

Vizitele bilaterale reprezintă o formă tradițională importantă de cooperare interparlamentară. 
Reuniunile au loc la diferite niveluri și în diferite formate, variind de la discuții politice la cel mai înalt 
nivel la vizite de studiu tehnic la nivel de personal. 

Din cauza situației provocate de pandemia de COVID-19 și a normelor în vigoare în Parlamentul 
European, în 2021 nu au avut loc noi delegații sau vizite. Cu toate acestea, au avut loc o serie de 
schimburi de la distanță între membrii Parlamentului European și cei ai parlamentelor naționale.

Prim-vicepreședinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a acceptat invitațiile mai multor 
președinți ai COSAC și ale comisiilor acestora de a organiza o serie de schimburi și vizite. În aprilie 
2021, a avut loc un astfel de schimb prin videoconferință cu președintele croat al COSAC și cu 
Comisia pentru afaceri europene din parlamentul croat. În măsura în care situația epidemiologică a 
permis acest lucru, prim-vicepreședinta Metsola a acceptat invitațiile din partea președinților COSAC 
ai parlamentelor lituanian, estonian și sloven de a vizita parlamentele și camerele acestora, unde a 
purtat schimburi de opinii cu președinții și comisiile lor pentru afaceri europene. Prim-vicepreședinta 
a efectuat vizita finală din 2021 la Senatul Poloniei.

Puteți consulta în anexa III o listă a vizitelor și schimburilor bilaterale.

Principalele evoluții din 2021: 

• Din cauza situației epidemiologice și a normelor în vigoare în Parlamentul European, nu 
s-au organizat vizite bilaterale ale parlamentelor naționale din UE în clădirile Parlamentului 
European. 

• Videoconferința a fost principalul format al schimburilor bilaterale din 2021. Se preconizează că, 
în viitor, acest instrument va fi folosit în continuare drept metodă importantă de comunicare 
pentru schimburile bilaterale directe și specifice.

• Parlamentul European și-a intensificat relațiile cu parlamentele naționale, organizând schimburi 
formale și informale între vicepreședintele său responsabil cu relațiile cu parlamentele 
naționale și cu COSAC și mai mulți președinți ai COSAC și comisiile lor pentru afaceri europene.
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5. COOPERAREA LEGISLATIVĂ CU PARLAMENTELE 
NAȚIONALE DIN UE 

5.1 Sistemul de avertizare timpurie și Protocolul nr. 2 la tratate

În conformitate cu principiul subsidiarității (consacrat la articolul 5 din TUE), Uniunea trebuie să adopte 
măsuri în domeniile în care nu are competențe exclusive, numai dacă și în măsura în care obiectivele 
măsurii programate nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele membre și pot fi realizate mai 
bine la nivelul Uniunii. În baza principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, 
nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

Parlamentele naționale asigură respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu 
procedura prevăzută în Protocolul nr. 2 la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Acest 
protocol stabilește un mecanism de revizuire, sistemul de avertizare timpurie. Prin acest mecanism, 
parlamentele naționale pot, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, să trimită președinților instituțiilor un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu respectă principiul subsidiarității.  

5.1.1 Sistemul de avertizare timpurie 
În ceea ce privește sistemul de avertizare timpurie, documentele depuse de parlamentele naționale 
din UE sunt luate în considerare în cadrul următoarelor categorii9 :

• 1. Aviz motivat: în cazul în care se depune în cadrul categoriei respective în termenul de 
opt săptămâni menționat la articolul 6 din Protocolul nr. 2 la tratate10 și ridică problema 
nerespectării principiului subsidiarității.

• 2. Contribuție: atunci când documentul depus nu îndeplinește criteriile menționate anterior.

Atunci când un aviz motivat reprezintă cel puțin o treime din voturile alocate parlamentelor 
naționale, proiectul de act legislativ trebuie revizuit (cartonașul galben). Instituția care se află la 
originea proiectului de act poate decide să-l mențină, să-l modifice sau să-l retragă, motivându-și 
hotărârea. În privința proiectelor de texte referitoare la cooperarea polițienească sau judiciară în 
materie penală, pragul este mai scăzut (un sfert din numărul voturilor)

În cazul în care, în cadrul procedurii legislative ordinare, parlamentele naționale contestă, cu cel puțin 
o majoritate simplă a voturilor, conformitatea unei propuneri legislative cu principiul subsidiarității, 
Comisia trebuie să își revizuiască propunerea și să decidă dacă o menține, o modifică sau o retrage. 
În cazul în care decide să își mențină propunerea, chestiunea este înaintată legiuitorului (Parlamentul 
European și Consiliul), iar Comisia trebuie să își justifice decizia (procedura „cartonașului portocaliu”). 
Dacă apreciază că propunerea legislativă nu este compatibilă cu principiul subsidiarității, legislatorul 

9 A se vedea documentul Conferinței președinților de comisie din 15 decembrie 2010: „Abordarea comună pentru trata-
mentul la nivel de comisie al avizelor motivate din partea parlamentelor naționale și al tuturor celorlalte contribuții ale 
parlamentelor naționale”.

10 Articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității: „În termen de opt 
săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament națion-
al 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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o poate respinge cu o majoritate de 55 % din membrii Consiliului sau cu o majoritate simplă a 
voturilor exprimate în Parlamentul European. Până în prezent, procedura „cartonașului galben” a 
fost declanșată de trei ori11, iar procedura „cartonașului portocaliu” nu a fost declanșată niciodată.

În cadrul Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) este comisia responsabilă de 
monitorizarea respectării principiului subsidiarității în cazul avizelor motivate12. Din șase în șase luni, 
un membru al comisiei este numit raportor permanent pentru subsidiaritate pe baza unui sistem 
de rotație între grupurile politice.

Nacho Sánchez Amor (S&D) și Gilles Lebreton (ID)13 au îndeplinit rolul de raportori permanenți 
pentru subsidiaritate în anul 2021. De asemenea, Comisia JURI elaborează regulat un raport privind 
raportul anual al Comisiei referitor la subsidiaritate și proporționalitate.

5.1.2 Prezentări de documente din partea parlamentelor naționale din UE
În 2021, Parlamentul European a primit 226 de documente din partea parlamentelor naționale din 
UE, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Dintre 
acestea, 24 au fost avize motivate, iar 202 au fost contribuții.

În 2020 Parlamentul European a primit 124 de documente. Dintre acestea, 13 au fost avize motivate, 
iar 111 au fost contribuții.

Creșterea cu peste 80 % a numărului de documente primite în perioada 2020-2021 se poate explica 
prin faptul că instituțiile UE și parlamentele naționale s-au adaptat la impactul pandemiei de 
COVID-19 în 2021 și au lucrat la capacitatea lor legislativă deplină, inclusiv elaborând legi cu privire la 
sănătate și măsuri economice în contextul pandemiei.

11 Procedura „cartonașului galben” a fost utilizată în 2012 în legătură cu o propunere de regulament a Comisiei privind ex-
ercitarea dreptului de a introduce acțiuni colective în contextul libertății de stabilire și al libertății de prestare a servicii-
lor („Monti II”). În final, Comisia și-a retras propunerea, susținând însă că principiul subsidiarității nu a fost încălcat. Pro-
cedura a fost utilizată din nou în 2013, în urma prezentării propunerii de regulament de creare a Parchetului European. 
Comisia a decis să mențină propunerea (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establish-
ment-european-public-prosectutors-office_ro), susținând că este în conformitate cu principiul subsidiarității. Ea a fost 
utilizată apoi în 2016 împotriva propunerii de revizuire a Directivei privind detașarea lucrătorilor (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=RO). Comisia a prezentat am-
ple motive (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&-
from=RO) pentru menținerea propunerii, argumentând că aceasta nu încălca principiul subsidiarității, din moment ce 
detașarea lucrătorilor este, prin definiție, o chestiune transfrontalieră.

12 Secțiunea XVI din anexa VI la Regulamentul de procedură al Parlamentului European stipulează că Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă în ceea ce privește „interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și con-
formitatea actelor Uniunii cu legislația primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice și respectarea principiilor subsidi-
arității și proporționalității”.

13 „Socialiștii și Democrații” și „Identitate și Democrație” sunt grupuri politice din Parlamentul European.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=RO
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Avize motivate pe parlamente/camere:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

un total de 24 avize motivate primite în 2021, graficul prezintând documentele pe parlamente/camere.

În 2021, șapte din cele 39 de parlamente/camere (inclusiv cele două camere britanice) au prezentat 
avize motivate, iar 18 au prezentat contribuții. Parlamentele care au trimis cele mai multe avize 
motivate au fost Senatul Irlandei (șase avize motivate) și Camera Deputaților a Italiei (cinci avize 
motivate). În ceea ce privește contribuțiile, cele mai active parlamente/camere au fost: Parlamentul 
spaniol, cu 53 de contribuții, și Parlamentul Portugaliei, cu 38. Statisticile pentru 2021 pot fi consultate 
în anexa IV.

Contribuții pe parlamente/camere:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

un total de 202 contribuții primite în 2021, graficul prezintând contribuțiile pe parlamente/camere.
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Comisiile care au primit cele mai multe observații au fost Comisia pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne (șase avize motivate și 57 de contribuții), Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară (nouă avize motivate și 35 de contribuții) și Comisia pentru afaceri economice 
și monetare (două avize motivate și 31 de contribuții).

Contribuții pe comisii:

NUMBER OF CONTRIBUTIONS RECEIVED UNDER PROTOCOL 2  
FROM EU NATIONAL PARLIAMENTS IN 2021

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Numărul de contribuții primite în 2021 pe comisii.

Avize motivate pe comisii:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Numărul de avize motivate primite în 2021 pe comisii.

De la intrarea în vigoare în 2009 a Tratatului de la Lisabona, un total de 1 054 de proiecte legislative au 
fost trimise parlamentelor naționale spre examinare în conformitate cu Protocolul nr. 2. Parlamentul 
European a primit 3 681 de comunicări ca răspuns din partea parlamentelor naționale. Dintre 
acestea, 511 sunt avize motivate (14 %), iar restul de 3 170 sunt contribuții (86 %).

Aceste statistici confirmă faptul că parlamentele naționale din UE folosesc Protocolul nr. 2 ca mijloc 
de a-și exprima opiniile cu privire la fondul propunerilor mai des decât cu privire la principiul 
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subsidiarității, ceea ce ar putea reflecta dorința lor de a fi implicate mai îndeaproape în substanța 
procesului legislativ. 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale asigură faptul că toate comunicările transmise 
de parlamentele naționale sunt puse la dispoziția deputaților, a organismelor politice și a serviciilor 
Parlamentului European și că acestora, mai ales raportorilor, li se oferă asistență de specialitate și 
informări cu privire la comunicările parlamentelor naționale din UE pe parcursul întregului ciclu 
legislativ, utilizate la elaborarea rapoartelor comisiilor și în negocierile din cadrul trilogului cu 
Consiliul. Direcția prezintă date, cifre și statistici privind numărul și natura acestor documente în 
nota sa lunară de informare privind situația în temeiul Protocolului nr. 2 la Tratatul de la Lisabona și 
gestionează baza de date CONNECT14, care conține toate avizele motivate și contribuțiile primite din 
partea parlamentelor naționale.

Principalele evoluții din 2021:

• Din cauza pandemiei de COVID-19, atât instituțiile UE, cât și parlamentele naționale au continuat 
să își adapteze metodele de lucru legislative pentru al doilea an consecutiv. Acest lucru poate 
fi observat în domeniul legislației, unde numărul substanțial de noi propuneri adoptate a 
primit un răspuns proporțional din partea parlamentelor naționale în temeiul Protocolului nr. 
2 în cazul unui număr destul de mare de contribuții, nu în ultimul rând ca răspuns la o serie de 
propuneri în domeniile sănătății, mediului, justiției și afacerilor interne. 

5.1.3 Monthly State of Play Note
Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale elaborează o notă lunară de informare privind 
avizele motivate și contribuțiile transmise în temeiul Protocolului nr. 2. Nota, transmisă deputaților, 
serviciilor relevante ale Parlamentului European și parlamentelor naționale, oferă o imagine de 
ansamblu a tuturor contribuțiilor primite de la nota anterioară și se referă la toate dosarele legislative 
care se află pe ordinea de zi a următoarei sesiuni plenare a Parlamentului European. Nota este inclusă, 
de asemenea, în dosarul reuniunii Conferinței președinților de comisie a Parlamentului European. 
De asemenea, nota de informare este publicată pe site-ul web al direcției, înaintea fiecărei sesiuni 
plenare a Parlamentului European.

5.2 Dialogul politic informal și Protocolul nr. 1 la tratate

Protocolul nr. 1 la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene prevede că parlamentele naționale din UE pot formula observații privind dosarele 
legislative care intră în sfera de competență exclusivă a UE, precum și privind documente cu caracter 
nelegislativ, de exemplu cele referitoare la dezbaterile aflate în desfășurare la nivel european, cărți 
albe/verzi ale Comisiei sau comunicări ale Comisiei. Aceste contribuții sunt tratate în cadrul dialogului 
politic informal.

În 2021, parlamentele naționale din UE au continuat să folosească activ acest instrument, trimițând 
222 de contribuții. În acest context, cele mai active trei parlamente/camere în 2021 au fost Parlamentul 
Spaniei (60), Senatul Cehiei (27) și Camera Deputaților din România (24).

14 Pentru mai multe detalii, consultați capitolul 7.2.
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CONTRIBUTIONS UNDER INFORMAL POLITICAL DIALOGUE - 2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Cele patru comisii care au primit cele mai multe contribuții în cadrul dialogului politic informal au 
fost Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), care a primit 45, Comisia 
pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), care a primit 29, Comisia pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne (LIBE), care a primit 28, și Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), care 
a primit 19.



40

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021
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Din 2009, în temeiul Protocolului nr. 1, Parlamentul European a primit din partea parlamentelor 
naționale din UE în jur de 2 666 de contribuții, care au fost publicate în baza de date CONNECT. În 
anexa V sunt prezentate statistici detaliate privind contribuțiile primite în 2021 în cadrul dialogului 
politic informal.

Principalele evoluții din 2021:  

• numărul de contribuții depuse în cadrul dialogului politic informal a crescut cu 24 %, de la 179 
în 2020 la 222 în 2021. Motivul cel mai probabil pentru aceasta este faptul că Comisia a fost 
foarte activă în propunerea de noi acte legislative ca răspuns la pandemia de COVID 19;

• parlamentele naționale au transmis mai multe rezumate în limba engleză împreună cu 
observațiile lor atât în temeiul Protocolului nr. 2, cât și al Protocolului nr. 1, facilitând activitatea 
legiuitorilor.
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6. REȚELELE ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII
6.1 Rețeaua UE de schimb de informații la nivel interparlamentar 

(IPEX)

Rețeaua UE de schimb de informații la nivel interparlamentar (IPEX) sprijină cooperarea 
interparlamentară, oferind o platformă și o rețea pentru schimbul 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. 39 de camere parlamentare 
din 27 de parlamente naționale și Parlamentul European folosesc în prezent IPEX în activitățile lor 
curente. IPEX este constant ameliorată pentru a se adapta la noile nevoi ale utilizatorilor săi. Obiectivul 
final este ca IPEX să devină un „ghișeu unic” pentru activitățile interparlamentare.

IPEX a fost caracterizată ca fiind un instrument, o platformă și o rețea. Aceste trei definiții arată că 
instrumentul a evoluat. Evoluția sa de la instrument la rețea a fost lentă, dar acum își îndeplinește 
scopul.

În 2021 a avut loc lansarea și implementarea noii platforme IPEX. Acesta a fost principalul obiectiv 
al anului pentru Unitatea de cooperare instituțională a direcției, pentru colegii care au dezvoltat 
noul site web al Direcției Generale Inovare și Asistență Tehnică (DG ITEC), pentru președințiile IPEX 
și pentru toate părțile interesate ale IPEX în general. Planificată inițial pentru prima jumătate a anului 
2021, sub președinția Parlamentului finlandez, introducerea noii platforme IPEX a fost amânată cu 
câteva luni. Timpul de dezvoltare a fost afectat de presiunea de lucru generată de pandemia de 
COVID-19. IPEX versiunea 3 (v3) a primit undă verde din partea Consiliului IPEX abia în iulie 2021, sub 
președinția germană. Noul site IPEX a fost lansat oficial la 28 octombrie la Berlin, în timpul reuniunii 
corespondenților IPEX găzduite de Bundesrat.

Grupurile de lucru IPEX și-au consacrat o mare parte din timp pregătirii lansării site-ului. Grupul de 
lucru privind conținutul a descris noile secțiuni ale IPEX v3 într-un ghid destinat corespondenților 
IPEX și a adăugat texte explicative pentru a face site-ul web mai ușor de utilizat. Grupul de lucru 
pentru formare a pregătit materiale de formare utilizate în timpul seminarelor pentru a familiariza 
corespondenții IPEX cu noul site internet. Corespondenților li s-au oferit, de asemenea, sesiuni de 
formare online de către responsabilul cu informarea IPEX. Grupul de lucru privind promovarea și 
platformele de comunicare socială a produs noi materiale promoționale, inclusiv o broșură IPEX, 
materiale video și o campanie pe Twitter pentru a promova lansarea IPEX v3. 

Atât președinția finlandeză, cât și cea germană s-au consacrat integral activitatea lansării cu succes 
a noii platforme. În plus, ambele președinții au încercat în permanență să dezvolte noi formate de 
schimb intern și de comunicare (forumul IPEX NOW și propunerea privind un grup de lucru de 
coordonare însărcinat cu monitorizarea posibilelor probleme tehnice și cu remedierea acestora în 
conformitate cu principiile strategiei digitale IPEX și cu Orientările IPEX). Aceste noi formate pentru 
discuții interne vor contribui la identificarea celor mai bune modalități posibile de ameliorare a rețelei 
într-un moment în care reuniunile fizice se dovedesc extrem de dificile, dacă nu chiar imposibile. Ele 
ar trebui să faciliteze și noi cadre de discuție în cadrul structurilor de administrare ale IPEX în legătură 
cu modul în care ar trebui să funcționeze o nouă platformă cu capacități semnificativ modernizate, 
precum și în legătură cu orice alte aspecte conexe. 
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Una dintre inovațiile majore ale IPEX v3 este că permite parlamentelor să încarce noi tipuri de 
documente care nu au neapărat legătură cu parametrul subsidiarității (avize motivate sau contribuții 
în cadrul dialogului politic informal). Cunoscute sub denumirea de documente din proprie inițiativă, 
acestea sunt concepute să încurajeze cooperarea interparlamentară domenii precum:

• cadrul financiar multianual; 

• acordurile internaționale ale UE, 

• programul de lucru al Comisiei 

• contribuțiile parlamentare la activitatea Conferinței privind viitorul Europei.

Capacitatea de a încărca aceste noi texte este direct legată de una dintre prioritățile PE în materie 
de cooperare interparlamentară: promovarea unei coordonări mai strânse între parlamente și între 
acestea și PE în cadrul diplomației parlamentare și a rolului parlamentelor în promovarea valorilor 
fundamentale ale UE prin intermediul acțiunii externe.

Anul trecut, Unitatea de cooperare instituțională a direcției noastre și-a consacrat cea mai mare 
parte a energiei lansării secțiunii IPEX privind Rețeaua de sprijinire a democrației, care a început la 
sfârșitul anului 2020. Acest lucru a putut fi realizat numai datorită sprijinului constant și reciproc al 
întregii direcții, al Direcției Generale Inovare și Asistență Tehnică (ITEC), al Direcției Generale Politici 
Externe ale Uniunii (EXPO), al președinției IPEX, al membrilor consiliului de administrație al IPEX, al 
responsabilului cu informațiile și al întregii rețele IPEX. Secțiunea Rețelei de susținere a democrației 
marchează începutul unor forme noi și consolidate de cooperare cu parlamentele naționale, 
care este unul dintre obiectivele strategice pentru perioada 2022-2024, susținut în comun de DG 
Președinție și DG EXPO și implementat de Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale, în 
strânsă coordonare cu serviciile responsabile din cadrul DG EXPO15.

În prezent, IPEX publică peste 105 000 de pagini redactate de parlamentele naționale și de instituțiile 
UE, conținând aproape 89 000 de documente cu informații legate de controlul parlamentar, produse 
de parlamentele naționale și care vizează în jur de 16 618 de dosare. 

În 2021 site-ul IPEX a avut 300 732 de vizitatori unici. Au existat 21 838 014 vizualizări de pagini și 30 
217 045 de contactări. Modernizarea IPEX la versiunea 3 în iulie 2021 și modificările aduse modului 
de funcționare a sistemului au avut un impact considerabil asupra numărului de vizite înregistrate, 
ceea ce ar putea explica de ce cifrele sunt mai mici decât în anii precedenți.

Noul site oferă posibilitatea de a deschide și mai mult IPEX către lumea exterioară. Președinția 
germană a fost foarte dornică să aprofundeze dialogul cu cercetătorii care utilizează baza de 
date IPEX în scopuri științifice. Site-ul IPEX oferă posibilități excelente de studiere a activităților 
parlamentare în UE, inclusiv a activităților interparlamentare.

Principalele evoluții din 2021: 

• lansarea versiunii 3 a Platformei IPEX;

• aprobarea programului de lucru (continuu) pentru următorii trei ani de activitate;

• publicarea secțiunii privind Rețeaua de sprijinire a democrației.

15 A se vedea nota privind cooperarea DG EXPO.
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6.2 Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară 
(CECDP)

Gestionat împreună de Parlamentul European și de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
CECDP este compus din 66 de camere parlamentare (dintre care 39 din Uniunea Europeană) din 54 
de țări și din instituțiile UE. Aproape 120 de corespondenți și corespondenți adjuncți își reprezintă 
parlamentele în această rețea și contribuie la atingerea principalelor obiective ale CECDP: promovarea 
schimbului de informații și de bune practici pe teme de interes comun. CECDP promovează 
cooperarea dintre camerele membre prin inițierea de cereri de informații comparative și organizarea 
de seminare.

COVID-19 a continuat să aibă un impact profund asupra fluxului de lucru al rețelei CECDP în 2021. 
Efectele sale asupra activității parlamentare au rămas semnificative, fiind trimise numeroase cereri 
de informații pentru a se afla cum abordează alte camere situația (a se vedea și anexa VI). 

Având însă în vedere situația epidemiologică de anul trecut și imposibilitatea de a organiza evenimente 
internaționale cu prezență fizică, rețeaua CECDP a continuat să acumuleze experiență în organizarea 
de seminare și reuniuni statutare virtuale. Deși nu a fost posibil să se asigure interacțiunile personale 
esențiale pentru o rețea concepută pentru a promova schimbul de informații și de bune practici, 
formatul la distanță a permis organizarea mai multor reuniuni și a permis participarea multor colegi 
din parlamentele naționale, care altfel nu ar fi putut călători.
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i. Cereri de informații comparative

356 ECPRD REQUESTS LAUNCHED IN 2021
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În 2021, parlamentele membre ale CECDP au introdus în rețea 356 cereri de informații comparative, 
care au primit 8 928 de răspunsuri: o ușoară creștere față de 2020 (326 de cereri și 8 475 de răspunsuri).

Cererile de informații au vizat numeroase sectoare, o importanță deosebită fiind acordată subiectelor 
legate de organizarea muncii și de administrarea parlamentară, precum și aspectelor sociale și de 
sănătate.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a oferit, de asemenea, sprijin serviciilor 
Parlamentului European, facilitând și transmițând cererile lor în rețeaua CECDP. În total, Parlamentul 
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European a transmis 14 cereri rețelei CECDP în 2021. Aceasta reprezintă o ușoară creștere față de 
2020, când au fost transmise 12 cereri din partea Parlamentului European. Parlamentul European a 
transmis 89 de răspunsuri la cereri din partea altor parlamente ale CECDP, o creștere în comparație 
cu cele 81 de răspunsuri pe care le-a transmis în 2020 și semnificativ mai multe decât în 2019 (29 de 
răspunsuri) și în 2018 (31 de răspunsuri).

ii. Sinteze finale

Sintezele finale reprezintă cea mai bună modalitate de a evidenția enorma cantitate și utilitate a 
cererilor și răspunsurilor transmise prin CECDP. Noi metode de încurajare a redactării sintezelor 
finale sunt în curs de examinare. În acest sens, noua versiune a site-ului CECDP, care a început să 
funcționeze online în octombrie 2020 cu sprijinul serviciilor IT ale Parlamentului European, a urmărit 
modificarea tabloului de bord al corespondenților pentru a-i invita să își prezinte sintezele finale și 
pentru a oferi vizibilitate celor încărcate pe site-ul CECDP. În urma acestui proces de reflecție, rata 
întocmirii sintezelor finale ale CECDP a crescut considerabil în 2020, 41 % din cereri conducând la 
publicarea unei analize a răspunsurilor (față de 16 % în 2019 și 11,3 % în 2018). Din păcate, această 
cifră a scăzut din nou la 21 % în 2021.

iii. Reuniuni statutare

Reuniunile Comitetului executiv au fost organizate de la distanță la 18 martie, 1 iulie și 23 septembrie 
de Parlamentul European. Principalul obiectiv al acestor reuniuni a fost pregătirea viitoarei conferințe 
anuale. Comitetul executiv a lansat, de asemenea, un proces de reflecție cu privire la îndrumările 
CECDP în legătură cu întocmirea cererilor.

Având în vedere restricțiile privind reuniunile și călătoriile care erau încă aplicate în mai multe 
parlamente din cauza COVID-19 și pentru a acorda întâietate siguranței tuturor participanților, 
Conferința anuală a corespondenților CECDP a avut loc tot de la distanță și a fost găzduită de 
Camera Comunelor la Londra la 18 noiembrie 2021. Pe ordinea de zi s-au aflat o prezentare de către 
Comitetul executiv a orientărilor actualizate pentru cererile către CECDP; cooperarea dintre CECDP 
și programul Parline al Uniunii Interparlamentare (IPU); rapoartele coordonatorilor CECDP privind 
seminarele trecute și viitoare și o prezentare privind îmbunătățirile aduse noului site al CECDP. În 
plus, patru noi membri au fost aleși în Comitetul executiv.

iv. Seminare

Pandemia de COVID-19 a afectat și organizarea seminarelor CECDP. Seminarele reprezintă o ocazie 
importantă pentru participanți de a se angaja în schimburi foarte productive de informații și de 
bune practici. Înainte de 2020, toate seminarele au fost organizate cu prezență fizică și găzduite 
de parlamentele naționale interesate în anumite subiecte aflate în dezbatere. De la declanșarea 
pandemiei de COVID-19, toate reuniunile au avut însă loc de la distanță.

Seminarul anual în cadrul domeniului de interes al CECDP „Biblioteci, servicii de cercetare și arhive”, 
organizat în cooperare cu Serviciul de Cercetare al Parlamentului European și cu Direcția pentru 
relațiile cu parlamentele naționale a avut loc în perioada 1-3 iunie 2021 sub forma unui eveniment 
online intitulat „Serviciile de cercetare și bibliotecile: Un an de speranță și tranziție”. Acest seminar la 
distanță a atras 90 de participanți din 30 de camere parlamentare și organizații internaționale și a oferit 
o platformă pentru schimburi de opinii în legătură cu efectele pe termen lung ale coronavirusului 
asupra metodelor de lucru și cu răspunsul bibliotecilor parlamentare la criză.

Rainer Wieland, vicepreședinte al Parlamentului European, și Klaus Welle, Secretarul General al 
Parlamentului European, au luat cuvântul în cadrul seminarului, exprimându-și opiniile cu privire la 
modul în care Parlamentul European și-a continuat activitatea în timpul pandemiei. 
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Secretariatul CECDP a fost implicat și în organizarea altor opt seminare CECDP online (a se vedea 
anexa VI C).

Principalele evoluții din 2021:  

• cooperarea consolidată între Unitatea de asistență pentru guvernanța economică a 
PE și Domeniul de interes economic și bugetar al CECDP și între Serviciul de Cercetare al 
Parlamentului European și bibliotecile, serviciile de cercetare și arhivele CECDP în domenii de 
interes și investigații comune;

• adoptarea de către Conferința anuală a CECDP a orientărilor actualizate ale CECDP pentru 
formularea cererilor de informații comparative; 

• creșterea participării la seminare online.

6.3 Programul parlamentar de sprijin pentru Președinția UE

Parlamentul European a promovat în mod constant o cooperare strânsă între propria sa administrație 
și cea a parlamentelor naționale, în special în faza pregătitoare a dimensiunii parlamentare a 
fiecărei Președinții a Consiliului UE. Parlamentul European oferă fiecărui nou parlament care deține 
Președinția posibilitatea de a participa la un program organizat pentru personal la Bruxelles în 
vederea pregătirii activităților în contextul dimensiunii parlamentare a Președinției. Parlamentul 
European poate oferi parlamentului care deține Președinția un program de sprijin personalizat, 
bazat pe solicitări, necesități și priorități specifice. Această inițiativă oferă posibilitatea de a stabili 
rețele și contacte personale cu toate părțile implicate și permite un transfer eficient al informației și 
cunoștințelor, facilitând astfel continuarea activității și asigurând coerența. Parlamentul European 
poate împărți costul programului cu parlamentul național corespunzător.

În ultimii ani, numeroase state membre ale UE au deținut Președinția Consiliului UE pentru prima 
dată. Parlamentele din aceste țări au fost deosebit de interesate de Programul parlamentar de sprijin 
pentru Președinția UE al Parlamentului European. Într-adevăr, deoarece s-a dovedit a fi un instrument 
foarte util pe parcursul etapei pregătitoare a președințiilor și având în vedere evoluțiile continue ale 
cooperării interparlamentare, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a decis să extindă 
programul la toate președințiile viitoare. În ultimii ani, Președințiile Consiliului UE au pus un accent 
mai mare pe dimensiunea parlamentară și au investit mai mult în aceasta, pentru a crește numărul 
de evenimente, reuniuni și inițiative pe care le organizează în cursul semestrului lor de Președinție, 
comparativ cu un deceniu în urmă. 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a lucrat la adaptarea Programului parlamentar de 
sprijin pentru Președinția UE la circumstanțele specifice în care au fost restricționate deplasările și 
reuniunile fizice în 2021 și a oferit „vizite virtuale” viitoarelor președinții slovenă și franceză. 

Programul pentru funcționarii Parlamentului sloven, dintre care majoritatea își aveau sediul la 
Ljubljana, s-a bazat mai degrabă pe o serie de reuniuni la distanță decât pe vizita obișnuită la 
Bruxelles. În martie și aprilie 2021 au avut loc cinci reuniuni. Au avut loc schimburi cu o serie de 
colegi de la Secretariatul Parlamentului European, care și-au împărtășit experiențele cu privire la 
organizarea diferitelor evenimente și activități: vizita Conferinței președinților în capitala președinției, 
Conferința interparlamentară privind stabilitatea, cooperarea economică și guvernanța; reuniuni 
COSAC; Conferința privind PESC/PSAC; grupul mixt de control parlamentar privind Europol și 
reuniunea interparlamentară la nivel de comisii privind Eurojust.

Scopul acestor reuniuni a fost de a stabili contactele necesare între funcționarii din țara care deține 
președinția și personalul Parlamentului European și de a oferi posibilitatea unor schimburi inițiale de 
informații cu privire la proceduri, subiecte și ordinea de zi pentru evenimente și activități viitoare. 
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Adunarea Națională și Senatul Franței au dorit să stabilească legături și să învețe din experiențele 
serviciilor Parlamentului European în ceea ce privește modul de gestionare a ședințelor la distanță 
și în format hibrid, în special a celor care implică un număr mare de conexiuni, participanți și limbi. 
Cu toate acestea, din cauza constrângerilor legate de alegerile prezidențiale din Franța, nu a putut 
fi găsită nicio dată potrivită pentru un program de sprijin parlamentar al președinției împreună cu 
parlamentul francez, lăsând timp doar pentru schimburi pe teme tehnice.

Principalele evoluții din 2021: 

• În primul semestru al anului 2021, a fost elaborat și pus la dispoziția parlamentului sloven 
un program de sprijin al președinției integral online, în vederea pregătirii acestuia pentru 
președinție în al doilea semestru al anului 2021;

• Funcționarii din Adunarea Națională și Senatul Franței au fost deosebit de dornici să învețe din 
experiențele Parlamentului European în ceea ce privește organizarea de reuniuni multilingve 
la distanță, care implică un număr mare de participanți și de limbi.

6.4 Rețeaua reprezentanților parlamentelor naționale din UE la 
Bruxelles

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale primește și găzduiește în Parlamentul European 
reprezentanți administrativi desemnați de parlamentele/camerele parlamentare naționale din UE. 
Începând cu 1991, pentru a consolida cooperarea interparlamentară în cadrul UE, Parlamentul 
European pune la dispoziția acestor reprezentanți, în mod gratuit, birouri și alte facilități interne, la 
cerere, în sediile sale din Bruxelles și Strasbourg. 

Parlamentele naționale din UE trimit funcționari naționali la Bruxelles pentru a facilita relațiile cu 
UE. În prezent, 55 de angajați din cele 27 de parlamente naționale ale UE ocupă 43 de birouri în 
clădirile Parlamentului European16. Acești reprezentanți sunt funcționari naționali care, în plus față 
de atribuțiile administrative, au sarcina de a face schimb reciproc de informații (ca flux bidirecțional 
între Parlamentul European și parlamentele naționale din UE), un factor-cheie în afacerile UE.

Reprezentanții lucrează în aceeași clădire care găzduiește direcția. Acest lucru creează numeroase 
sinergii și promovează schimburile cu mai multă ușurință. În 2020, din cauza pandemiei de 
coronavirus, direcția și reprezentanții au trecut cu succes la un sistem predominant de muncă 
la distanță, la fel ca majoritatea administrației Parlamentului European, urmând instrucțiunile 
Președintelui Parlamentului European și ale Secretarului General. Acest lucru a continuat în 2021.

Lista reprezentanților parlamentelor naționale este disponibilă la adresa: 

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Principalele evoluții/provocări din 2021:

• Continuarea sistemului predominant de muncă la distanță din cauza pandemiei de coronavirus.

16 Situația la 17 ianuarie 2022, inclusiv secretariatul COSAC și responsabilul cu informarea IPEX.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Seminare pentru personal

Parlamentul European a afirmat în rezoluția sa din 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele naționale17, că „o mai bună interacțiune și un 
mai bun schimb de informații între deputații europeni și parlamentari, precum și între funcționarii 
publici ai parlamentelor naționale ar putea contribui la îmbunătățirea controlului asupra dezbaterii 
europene la nivel național și, astfel, la promovarea unei culturi parlamentare și politice cu adevărat 
europene”. În 2019, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a organizat o serie de seminare 
pentru personalul parlamentelor/camerelor naționale din UE. Scopul lor a fost de a reuni personalul 
parlamentelor naționale și al PE pentru a prezenta și a discuta subiecte europene relevante, a învăța 
unii de la alții și a face schimb de bune practici.

Pe lângă cooperarea interparlamentară la nivel politic, o evoluție importantă în ultimii ani a fost 
organizarea de seminare pentru personal cu scopul de a facilita schimburile tehnice la acest nivel. 
Seminarele pentru personal oferă o platformă importantă, care ajută serviciile Parlamentului 
să organizeze schimburi mai concrete și mai bine direcționate în domenii de interes comun. Ele 
reprezintă un element dinamic al activității Parlamentului European și a parlamentelor naționale din 
UE. 

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică a continuat să organizeze online seminarii 
pentru personal pentru schimbul celor mai recente informații privind semestrul european, inclusiv 
priorități economice, precum și pentru consolidarea cooperării și îmbunătățirea înțelegerii ciclului 
semestrului european prin schimbul de cunoștințe și schimbul de bune practici. În 2021 au fost 
organizate șase seminarii de acest tip.

Principalele evoluții din 2021:  

• Continuarea seminarelor online pentru personal în domeniul guvernanței economice, în 
pofida provocărilor generate de pandemia de COVID-19.

17 Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele 
naționale(JO C 390, 18.11.2019, p. 121).
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7. INSTRUMENTE ȘI ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN
7.1 Organizarea reuniunilor la distanță și a videoconferințelor

Chiar și înainte de pandemia de COVID-19, Parlamentul European a utilizat videoconferințele 
ca instrument de facilitare a cooperării interparlamentare. De mult timp, Parlamentul European 
dispune de soluții tehnice care fac posibile videoconferințe cu o foarte bună calitate a imaginii și 
sunetului, precum și interpretarea în mai multe limbi. Cu toate acestea, înainte de 2020, utilizarea 
videoconferințelor a fost limitată. La începutul crizei sanitare din 2020, necesitatea de a adapta și de 
a îmbunătăți modul de lucru și de cooperare de la distanță a condus la un uriaș salt digital și tehnic în 
organizarea reuniunilor parlamentare la distanță. Acestea au continuat să fie utilizate pe scară largă, 
pe măsură ce criza sanitară a continuat în 2021.

Parlamentul European, datorită alcătuirii sale specifice, cu deputați din 27 de țări diferite, este de 
mult timp conștient de avantajele videoconferințelor, care permit contacte mai regulate între 
parlamentari, reducând în același timp timpul de călătorie, costurile și amprenta de carbon. În 
concluzie, videoconferințele reprezintă un instrument rentabil și ecologic pentru organizarea 
reuniunilor, prin urmare au fost investite resurse adecvate pentru sprijinirea sa. În plus, s-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește tehnologiile digitale în 2020 și 2021.

Situația epidemiologică din 2021 nu s-a îmbunătățit suficient pentru a permite reluarea generală a 
călătoriilor sau organizarea de reuniuni de mari dimensiuni în persoană. Cu toate acestea, cooperarea 
interparlamentară nu părea să fie afectată în mod foarte negativ, cel puțin în ceea ce privește 
numărul de reuniuni și de activități organizate. Majoritatea parlamentelor au pus în aplicare soluții 
tehnice adecvate pentru a sprijini reuniunile la distanță, acesta fiind canalul standard de comunicare 
și cooperare interparlamentară. 

Dezbaterile la distanță și reuniunile în format hibrid au devenit aproape o regulă, deși deputații 
din parlamentele naționale și din Parlamentul European au declarat că le lipseau schimburile 
mai interactive față în față și contactele personale. Reuniunile la distanță s-au dovedit a fi, de 
asemenea, formate deosebit de eficiente pentru sesiuni de informare informale sau reuniuni ad-
hoc și schimburi specifice cu vorbitori la nivel înalt. În acest context, merită menționat faptul că 
Conferința președinților parlamentelor din UE, care a fost organizată la distanță de președinția 
germană în mai 2021, a adoptat un document intitulat „Consolidarea cooperării interparlamentare 
prin intermediul tehnologiei moderne” și a discutat despre modul în care digitalizarea afectează 
democrația reprezentativă. 

Ca și la începutul pandemiei, în 2021, Parlamentul European a continuat să utilizeze o platformă 
pentru reuniuni multilingve cu servicii de interpretare furnizate pentru reuniunile comisiilor și 
conferințele interparlamentare.

Principalele evoluții din 2021: 

• Ca și în anul precedent, reuniunile la distanță organizate prin videoconferință au fost canalul 
standard pentru comunicarea interparlamentară în 2021, variind de la videoconferințe bilaterale 
informale la conferințe complexe la nivel înalt, la care au participat numeroși participanți. 
Ședințele la distanță sau în format hibrid au devenit norma.

• Participarea deputaților naționali, a deputaților din Parlamentul European și a vorbitorilor la 
nivel înalt la reuniunile la distanță a rămas ridicată, aceștia din urmă părând să aibă o mai mare 
disponibilitate pentru participarea la reuniuni organizate la distanță decât în persoană. 

• Parlamentul European a continuat să își îmbunătățească capacitățile tehnice de desfășurare a 
reuniunilor la distanță.
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7.2 CONNECT - baza de date a Parlamentului European cu 
comunicările parlamentelor naționale

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale oferă deputaților în PE (în special raportorilor), 
organismelor politice și serviciilor Parlamentului European, cunoștințe specifice cu privire la 
contribuțiile parlamentelor naționale prezentate în temeiul Protocoalelor 1 și 2, pe parcursul întregului 
ciclu legislativ. În acest context, Direcția întreține baza de date CONNECT, care conține toate 
documentele primite de la parlamentele naționale, în temeiul Protocoalelor 1 și 2, de la intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona. Avizele motivate legate de sistemul de avertizare rapidă sunt 
disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

Din 2017, baza de date CONNECT poate fi consultată pe site-ul de internet al Direcției. Toate 
informațiile din CONNECT, inclusiv avizele motivate și contribuțiile primite de la parlamentele 
naționale, sunt direct disponibile în e-Committee, spațiul de lucru comun al DG IPOL și DG EXPO, în 
cadrul procedurii la care se referă. Este vorba nu numai de avizele motivate, ci și de toate contribuțiile 
primite de la parlamentele naționale din UE. 

CONNECT le permite raportorilor, deputaților, asistenților și personalului secretariatelor comisiilor, 
precum și tuturor părților interesate externe, să aibă o imagine de ansamblu actualizată și completă 
asupra tuturor comunicărilor primite din partea parlamentelor naționale, în orice moment al unei 
anumite proceduri legislative. În 2021, s-au primit în total 345 de comunicări: în cadrul Protocolului 
nr. 2, au fost depuse 123 (36 %) de controale privind subsidiaritatea și 222 (64 %) contribuții în cadrul 
dialogului politic informal.

La 1 ianuarie 2022, în baza de date CONNECT puteau fi găsite, în total, 6 347 de comunicări transmise 
de parlamentele naționale din UE (avize motivate și contribuții). În cadrul Protocolului nr. 2, au fost 
depuse 3 681 (58 %) de controale privind subsidiaritatea și 2 666 (42 %) de contribuții în cadrul 
dialogului politic informal. 

Principalele evoluții din 2021: 

• Baza de date CONNECT a fost actualizată pentru a fi compatibilă cu primirea automată prin 
intermediul noii platforme de comunicare a propunerilor din partea parlamentelor naționale.
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7.3 Registrul comisiilor corespondente (CorCom)

Registrul comisiilor corespondente (CorCom) este o resursă de informații cu privire la comisiile 
parlamentelor naționale care corespund comisiilor Parlamentului European. De asemenea, acesta 
furnizează informații privind diferitele secretariate ale comisiilor din parlamentele naționale și din PE. 
Informațiile incluse în registru sunt furnizate de reprezentanții permanenți ai parlamentelor naționale 
din UE aflați la Bruxelles.

CorCom este un instrument util pentru stabilirea de legături între comisiile Parlamentului European 
și comisiile omoloage ale parlamentelor naționale. Acesta servește, de asemenea, la identificarea 
președintelui și a secretariatului comisiilor, ceea ce este întotdeauna deosebit de util pentru 
consolidarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale.

În urma adoptării rezoluției Parlamentului European din mai 200918 referitoare la evoluția relațiilor 
dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în temeiul Tratatului de la Lisabona (raportor: 
Elmar Brok), Regulamentul de procedură al Parlamentului European a fost revizuit în consecință 
și prevede în prezent că „o comisie se poate angaja în mod direct într-un dialog cu parlamentele 
naționale la nivel de comisie, în limitele creditelor bugetare rezervate în acest scop. Acesta poate 
include forme corespunzătoare de cooperare pre- și post-legislativă”. (articolul 150 alineatul (3)).

Aplicația CorCom este în permanență îmbunătățită și actualizată pentru a răspunde nevoilor în 
schimbare ale utilizatorilor săi. În ultimii doi ani a fost transformată într-o aplicație online19, iar acum 
este mult mai ușor de utilizat și este echipată cu o gamă întreagă de caracteristici noi. În 2021, 
aplicația a fost vizitată de 4 612 de 264 de utilizatori, cu 187 059 de rezultate pozitive individuale pe 
paginile sale web.

18 Rezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la evoluția relațiilor dintre Parlamentul European și parla-
mentele naționale în temeiul Tratatului de la Lisabona (JO C 212E, 5.8.2010, p. 94).

19 CorCom este exclusiv pentru uz intern. Este disponibilă pe rețeaua intranet a Parlamentului European.
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7.4 Publicații ale Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale elaborează o serie de publicații. 

O astfel de publicație este „Spotlight on Parliaments in Europe“ (Parlamentele din Europa în prim 
plan), care face un rezumat al unor anumite teme de actualitate și care a fost distribuită în cadrul 
rețelei CECDP.

„Weekly agenda” (Agenda săptămânală) oferă informații despre activitățile care implică parlamentele 
naționale în vederea creșterii transparenței și a vizibilității numeroaselor activități interparlamentare 
desfășurate. 

„State of play Note” (Nota de informare privind starea actuală) oferă informații cu privire la observațiile 
primite din partea parlamentelor naționale.

„Spotlight on Parliaments in Europe” (Parlamentele din Europa în prim plan) face un rezumat al unor 
teme de actualitate selectate și a fost distribuită în cadrul rețelei CECDP.

În 2021, direcția a elaborat cinci ediții: 

• Centrul de interes nr. 33 – februarie 2021 – Situația măsurilor legate de COVID-19 în parlamente;

• Spotlight nr. 34 – martie 2021 – Evaluarea impactului legislației asupra egalității de gen;

• Spotlight nr. 35 – iulie 2021 – Statutul și finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice 
europene;

• Spotlight nr. 36 – septembrie 2021 – Organizarea ședințelor plenare;

• Spotlight nr. 37 – decembrie 2021 – Obligația guvernamentală de a furniza informații adecvate 
cu privire la proiectele de lege.

Publicațiile sunt disponibile pe site-ul internet al Direcției (https://www.europarl.europa.eu/
relnatparl/en/home/publications). 

Weekly agenda este trimisă vinerea prin email tuturor membrilor și serviciilor Parlamentului 
European. În 2021, au fost trimise 41 de numere de Weekly agenda. Publicația se referă la evenimentele 
interparlamentare care vor avea loc în următoarele două săptămâni, cum ar fi vizitele bilaterale, 
conferințele interparlamentare și reuniunile interparlamentare la nivel de comisii. Se furnizează 
informații cu privire la data, locul și serviciile PE implicate. 

Direcția elaborează o notă de informare lunară (State of Play Note) privind avizele motivate și 
contribuțiile transmise de parlamentele naționale (a se vedea capitolul 5.1.3).

De asemenea, gestionează un site internet care oferă informații cu privire la activitățile și publicațiile 
sale viitoare.

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.html


54

8. DIRECȚIA PENTRU RELAȚIILE CU PARLAMENTELE 
NAȚIONALE

În ciuda speranțelor mari, în 2021 nu s-a înregistrat o revenire la normal. Ca și 2020, 2021 s-a dovedit 
a fi un an dificil, deși din diferite motive în multe privințe. Direcția pentru relațiile cu parlamentele 
naționale a încercat să asigure continuitatea activităților sale pentru a oferi sprijin de înaltă calitate 
deputaților în Parlamentul European și diferiților săi parteneri, pentru a continua cooperarea 
instituțională și dialogul legislativ cu parlamentele naționale ale UE și pentru a asista la numeroase 
evenimente interparlamentare.

Direcția oferă sprijin pentru activitățile interparlamentare, contribuie la punerea în aplicare 
a dispozițiilor tratatului privind cooperarea interparlamentară și acționează ca un centru de 
cunoștințe pentru informații privind parlamentele naționale ale UE. Aceasta reprezintă Parlamentul 
European în cadrul rețelelor administrative de cooperare interparlamentară. Gestionează relațiile cu 
funcționarii care reprezintă parlamentele naționale ale UE la Bruxelles și menține legături strânse cu 
administrațiile acestora.

Direcția este recunoscătoare pentru sprijinul continuu al Secretarului General și al Secretarului General 
adjunct, precum și al tuturor serviciilor din cadrul direcțiilor generale ale PE cu care cooperează. 

Directoare: Katrin Ruhrmann

Direcția este formată din două unități:

Unitatea pentru dialog legislativ

Unitatea pentru dialog legislativ este responsabilă în principal pentru dialogul politic și legislativ cu 
parlamentele naționale. Ea planifică, coordonează și organizează reuniuni interparlamentare la nivel 
de comisie, inclusiv RIC, Săptămâna parlamentară europeană și Grupul mixt de control parlamentar 
asupra Europol. Unitatea monitorizează, de asemenea, verificarea subsidiarității și controlul, împreună 
cu raportorii și comisiile, al respectării Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității. Unitatea organizează, de asemenea, seminare tematice care reunesc Parlamentul 
European și administrațiile parlamentelor naționale și este responsabilă pentru bazele de date 
CONNECT și CorCom.

Șef de unitate: Jesús Gómez

Unitatea pentru cooperare instituțională

Domeniile de responsabilitate ale Unității pentru cooperare instituțională includ cooperarea 
multilaterală reglementată, și anume Conferința președinților parlamentelor din UE, reuniunile 
secretarilor generali ai parlamentelor UE și COSAC. Unitatea se ocupă, de asemenea, de rețelele 
stabilite, în special IPEX și CECDP, precum și de gestionarea cooperării cu DG EXPO și de coordonarea 
Programului parlamentar de sprijin pentru Președinția UE și a vizitelor de consolidare a capacităților.

Șefă de unitate: Anne Louise MCLAUCHLAN

Prezentul 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/home/annual-reports
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ANEXE
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ANEXA I – Reuniunile COSAC - Temele și principalii vorbitori 2021

Eveniment al COSAC Locul, data Subiecte
Principalii vorbitori/
participanți din 
Parlamentul European

Reuniunea președinților COSAC Videoconferință, 11 
ianuarie 2021

I – Prioritățile Președinției portugheze a 
Consiliului Uniunii Europene

II – Redresarea și reziliența Uniunii Europene

Schimb informal de opinii cu Michel Barnier, 
șeful Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul 
Unit, și cu președinții comisiilor pentru afaceri 
europene ale parlamentelor naționale din UE și ale 
Parlamentului European

Videoconferință, 25 
ianuarie 2021

Acordul comercial și de cooperare UE - UK

Schimbul informal al președinților COSAC cu 
vicepreședinta Comisiei Europene, Věra Jourová

Videoconferință, 28 
ianuarie 2021

Planul de acțiune european privind democrația

Schimb informal de opinii între președinții COSAC și 
vicepreședinta Comisiei Europene, Stella Kyriakides

Videoconferință, 8 
februarie 2021

Uniunea Europeană a Sănătății

Schimb informal de opinii între vicepreședintele 
executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, 
și președinții COSAC și Parlamentul European

Videoconferință, 7 aprilie 
2021

Mecanismul de redresare și reziliență și revizuirea 
politicii comerciale

Cea de a 65-a reuniune plenară a COSAC I – Președinția portugheză a Consiliului UE

II – Europa socială: ce model pentru triplul proces 
de tranziție economică, digitală și climatică?

III – Punerea în aplicare a planurilor naționale 
de redresare și reziliență – rolul parlamentelor 
naționale

IV – Conferința privind viitorul Europei situația 
actuală

Roberta Metsola, 
prim-vicepreședintă a 
Parlamentului European

Guy Verhofstadt, deputat 
în Parlamentului European

Antonio Tajani, 
președintele Comisiei 
AFCO, Parlamentul 
European

Reuniunea președinților COSAC Videoconferință, 19 iulie 
2021

I – Prioritățile Președinției slovene a Consiliului 
Uniunii Europene

II – Securitatea cibernetică în UE – Consolidarea 
rezilienței infrastructurilor critice și a apărării 
cibernetice

Roberta Metsola, 
prim-vicepreședintă a 
Parlamentului European

Schimb de opinii între Margrethe Vestager, 
vicepreședintă executivă a Comisiei Europene 
pentru o Europă pregătită pentru era digitală, și 
președinții comisiilor pentru afaceri europene ale 
parlamentelor naționale din UE și ale Parlamentului 
European

Videoconferință, 12 
octombrie 2021

Pachetul privind serviciile digitale (Actul legislativ 
privind serviciile digitale și Actul legislativ privind 
piețele digitale), Consiliul pentru comerț și 
tehnologie, OCDE, impozitul minim pe corporații 
la nivel mondial

Schimb de opinii între Kadri Simson, comisarul 
european pentru energie, și președinții comisiilor 
pentru afaceri europene ale parlamentelor 
naționale din UE și ale Parlamentului European

Videoconferință, 8 
noiembrie 2021

Tranziția energetică

Cea de a 66-a reuniune plenară a COSAC Videoconferință, 29-30 
noiembrie 2021

I – Realizările Președinției slovene a Consiliului UE

II – Către o perspectivă europeană pentru Balcanii 
de Vest

III – Viitorul rol al tinerilor în procesele decizionale 
ale UE și ulterior

IV – Conferința privind viitorul Europei

Roberta Metsola, 
prim-vicepreședintă a 
Parlamentului European

Guy Verhofstadt, deputat 
în Parlamentului European

Pentru informații detaliate cu privire la ordinea de zi a reuniunilor COSAC, publicate de 
președinții, vă rugăm să consultați site-ul IPEX: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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ANEXA II - Reuniunile interparlamentare la nivel de comisii și 
conferințele interparlamentare organizate de Parlamentul European la 
Bruxelles în 2021

NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI:

Data Comisia 
PE

Eveniment Parlamente naționale PE

Tipul reuniunii Titlul reuniunii Deputați Parlamente Camere Deputați

22 februarie 
2021

ECON 
ENVI 
EMPL 
BUG

Săptămâna parlamentară 
europeană: Ședință plenară

Conferința privind semestrul 
european – Conferința 
interparlamentară privind 
stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța economică în UE

155 26 36 12 în persoană + 
conectare de la distanță

22 februarie 
2021

ECON Săptămâna parlamentară 
europeană: Reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii

Conferința interparlamentară 
privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța economică în UE

59 23 29 18 în persoană + 
conectare de la distanță

22 februarie 
2021

BUDG Săptămâna parlamentară 
europeană: Reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii

Conferința interparlamentară 
privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța economică în UE

63 21 26 12 în persoană + 
conectare de la distanță

22 februarie 
2021

EMPL Săptămâna parlamentară 
europeană: Reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii

Conferința interparlamentară 
privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța economică în UE

41 13 17 13 în persoană + 
conectare de la distanță

22 februarie 
2021

ENVI Săptămâna parlamentară 
europeană: Reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii

Conferința interparlamentară 
privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța economică în UE

39 15 20 13 în persoană + 
conectare de la distanță

4 martie 2021 FEMM Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Ziua Internațională a Femeii: 
„Suntem puternice: femeile în 
fruntea luptei împotriva COVID 
19”

61 23 31 17 în persoană + 
conectare de la distanță

14 iunie 2021 LIBE / DEVE Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

A doua conferință la nivel înalt 
privind migrația și azilul în 
Europa

55 27 36 48 în persoană + 
conectare de la distanță

22 iunie 2021 AFCO Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Reforma legii electorale 
europene, dreptul de anchetă al 
Parlamentului European 

38 25 34 24 în persoană + 
conectare de la distanță

25-26 
octombrie 
2021

LIBE Grupul mixt de control parlamentar Grupul mixt de control 
parlamentar privind Agenția 
Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (EUROPOL)

73 25 30 32 în persoană + 
conectare de la distanță

27 septembrie 
2021

BECA Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Lupta cu cancerul: planul 
european de combatere a 
cancerului din perspectiva 
parlamentelor naționale

39 20 25 15 în persoană + 
conectare de la distanță

8 noiembrie 
2021

AIDA Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Inteligența artificială și deceniul 
digital

46 23 28 9 în persoană + 
conectare de la distanță

9 noiembrie 
2021

AFCO Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Așteptările parlamentelor 
naționale pentru Conferința 
privind viitorul Europei

56 21 17 9 în persoană + 
conectare de la distanță

9 noiembrie 
2021

INGE Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Ingerințele externe în toate 
procesele democratice din 
cadrul Uniunii Europene, 
inclusiv dezinformarea

38 14 19 17 în persoană + 
conectare de la distanță

18 noiembrie 
2021

AGRI Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Elaborarea planurilor strategice 
ale PAC în fiecare stat membru

54 23 30 30 în persoană + 
conectare de la distanță

30 noiembrie 
2021

FEMM Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Eliminarea violenței împotriva 
femeilor

48 23 30 56 în persoană + 
conectare de la distanță

9 decembrie 
2021

LIBE Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii

Statul de drept 49 21 17 14 în persoană + 
conectare de la distanță 

10 decembrie 
2021

LIBE / DEVE High-Level Conference A treia conferință la nivel înalt 
privind migrația și azilul în 
Europa

57 25 28 13 în persoană + 
conectare de la distanță

Numărul total de participanți 971 352



58

Anexa III – Vizitele parlamentelor naționale din UE la Parlamentul 
European în 2021 (inclusiv videoconferințele organizate de direcție)

Date Țara și Camera Comitetul de vizită/Altele
Persoana cu care 
vizitatorul s-a întâlnit 
la PE 

Tipul vizitei / Locația

5.1.2021 SLOVENIA – Adunarea Națională Marko Pogačnik, președintele Comisiei pentru 
afaceri europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

8.1.2021 GERMANIA – Bundestag Gunther Krichbaum, președintele Comisiei 
pentru afaceri europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

19.1.2021 LITUANIA – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Președinta 
Comisiei pentru afaceri europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

22.1.2021 GRECIA – Parlamentul elen Nikitas Kaklamanis, președintele Comisiei pentru 
afaceri europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

1.2.2021 GERMANIA – Bundestag Guido Wolf, președintele Comisiei pentru afaceri 
europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

9.2.2021 FRANȚA – Assemblée Nationale Sabine Thillaye, Președinta Comisiei pentru 
afaceri europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

22.2.2021 POLONIA – Senat, LITUANIA 
– Seimas, LETONIA – Saeima, 
ESTONIA – Riigikogu și 
REPUBLICA CEHĂ – Senat 

Bogdan Klich (președintele Comisiei pentru afaceri 
externe și europene a Senatului Poloniei); Laima 
Andrikienė (Lituania, vicepreședintă a APCE); Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė (Lituania, vicepreședintă a 
Seimas, președinta Comisiei pentru afaceri europene), 
Rihards Kols (Letonia, președintele Comisiei pentru 
afaceri externe); Enn Eesmaa (Estonia); Pavel Fischer 
(Cehia)

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola

Videoconferință

25.2.2021 FINLANDA– Parlamentul 
finlandez 

Satu Hassi, Președinta Comisiei pentru afaceri 
europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

17.3.2021 PORTUGALIA – Assembleia da 
República

Comisia pentru buget și finanțe Deputați în Parlamentul 
European membri ai 
Subcomisiei FISC

Videoconferință

22.4.2021 CROAȚIA – Parlamentul croat Președintele și membrii Comisiei pentru afaceri 
europene

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Videoconferință

3.5.2021 LITUANIA – Seimas Membri ai Seimas Raphaël Glucksmann, 
deputat în Parlamentul 
European, președintele 
INGE

Videoconferință

22.6.2021 SLOVENIA – Adunarea Națională Igor Zorčič, președintele Adunării Naționale, și 
membri ai Comisiei pentru afaceri europene 
a Adunării Naționale slovene și ai Comisiei 
pentru relații internaționale și afaceri europene a 
Consiliului Național al Sloveniei

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola

Slovenia

6.9.2021 ȚĂRILE DE JOS - Tweede Kamer Deputați (raportori pentru reforma OMC) Deputați în Parlamentul 
European (raportori 
pentru reforma OMC)

Videoconferință

23.9.2021 Estonia – Riigikogu Hanno Pevkur, vicepreședinte al Parlamentului 
Estoniei (Riigikogu) și membri ai Comisiei pentru 
afaceri europene, ai Comisiei pentru mediu și ai 
Comisiei pentru afaceri economice

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Estonia

23-24.9.2021 LITUANIA – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, președinta Seimas și 
președinții și membrii Comisiei pentru afaceri 
europene, ai Comisiei pentru afaceri externe, ai 
Comisiei pentru securitate națională și apărare 
și ai Comisiei pentru drepturile omului din 
Parlamentul lituanian (Seimas)

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola

Lituania

28.10.2021 POLONIA - Senatul Comisia pentru afaceri externe și UE a Senatului 
Poloniei 

Prim-vicepreședinta 
Roberta Metsola Polonia
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ANEXA IV – Date privind sistemul de alertă timpurie

Comisia pentru afaceri juridice, care este responsabilă pentru aspectele legate de respectarea 
principiului subsidiarității în Parlamentul European, a furnizat următoarele definiții pentru 
comunicările transmise de parlamentele naționale:

• „Avize motivate” sunt comunicări ce indică nerespectarea principiului subsidiarității de un 
proiect de act legislativ și care au fost comunicate Parlamentului European în termenul de opt 
săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 la tratate.

• „Contribuții” indică orice alte comunicări care nu îndeplinesc criteriile prevăzute mai sus 
pentru un aviz motivat.

DOCUMENTE PRIMITE DE LA PARLAMENTELE NAȚIONALE ÎN 2021 

Stat membru Parlament/Cameră Avize motivate Contribuții

Austria Nationalrat 0 1

Austria Bundesrat 0 1

Belgia Chambre des Représentants 0 0

Belgia Sénat 0 0

Bulgaria Narodno Sabranie 0 1

Croația Hrvatski Sabor 0 0

Cipru Vouli ton Antiprosópon 0 0

Republica Cehă Poslanecká sněmovna 0 8

Republica Cehă Senát 4 23

Danemarca Folketinget 0 2

Estonia Riigikogu 0 0

Finlanda Eduskunta 0 0

Franța Assemblée Nationale 0 0

Franța Sénat 4 4

Germania Bundestag 0 0

Germania Bundesrat 0 10

Grecia Vouli ton Ellinon 0 6

Ungaria Országgyűlés 0 0

Irlanda Seanad Éireann 6 0

Irlanda Houses of the Oireachtas 0 1

Italia Camera dei deputati 5 12

Italia Senato 0 10

Lituania Seimas 0 0

Luxemburg Chambre des Députés 0 0

Letonia Saeima 0 0

Malta Kamra tad-Deputatit 1 0

Țările de Jos Tweede Kamer 0 1

Țările de Jos Eerste Kamer 0 5

Polonia Sejm 0 0

Polonia Senat 0 10

Portugalia Assembleia da República 0 38

România Camera Deputaților 0 0

România Senat 0 16

Spania Congreso / Senado 0 53

Suedia Riksdag 3 0

Slovenia Državni Zbor 0 0

Slovenia Državni Svet 0 0

Slovacia Národná rada 1 0

TOTAL 24 202
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Anexa V – Contribuții în cadrul Protocolului 1 – Dialogul politic informal

Acest tabel prezintă documentele transmise de parlamentele naționale ale UE ca răspuns la 
proiectele de acte legislative care intră în sfera de competență exclusivă a UE, precum și o mare 
varietate de documente fără caracter legislativ, cum ar fi cărțile verzi/albe sau comunicările Comisiei 
Europene care intră sub incidența Protocolului nr. 1 la tratate. 

CONTRIBUȚII PRIMITE DE LA PARLAMENTELE NAȚIONALE ÎN 2021

Stat membru Parlament/Cameră 2021

Austria Nationalrat 0

Austria Bundesrat 1

Belgia Chambre des Représentants 0

Belgia Sénat 2

Bulgaria Narodno Sabranie 0

Croația Hrvatski Sabor 0

Cipru Vouli ton Antiprosópon 0

Republica Cehă Poslanecká sněmovna 13

Republica Cehă Senát 27

Danemarca Folketinget 0

Estonia Riigikogu 0

Finlanda Eduskunta 1

Franța Assemblée Nationale 7

Franța Sénat 11

Germania Bundestag 1

Germania Bundesrat 10

Grecia Vouli ton Ellinon 0

Ungaria Országgyűlés 0

Irlanda Houses of the Oireachtas 1

Italia Camera dei deputati 11

Italia Senato 0

Lituania Seimas 1

Luxemburg Chambre des Députés 0

Letonia Saeima 0

Malta Kamra tad-Deputatit 0

Țările de Jos Tweede Kamer 5

Țările de Jos Eerste Kamer 10

Polonia Sejm 0

Polonia Senat 2

Portugalia Assembleia da República 16

România Camera Deputaților 24

România Senat 16

Spania Congreso / Senado 60

Suedia Riksdag 1

Slovenia Državni Zbor 0

Slovenia Državni Svet 0

Slovacia Národná rada 2

TOTAL 222
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ANEXA VI – Centrul European de Cercetare și Documentare 
Parlamentară (CECDP)

A. Chestiuni pentru care organele politice și serviciile administrative 
ale Parlamentului European au consultat rețeaua CECDP în 2021 prin 
intermediul unor cereri comparative:

1. Egalitatea de gen în diplomația parlamentară
2. Actualizare la cererea 4548: document colaborativ pentru actualizarea tabelului: „Situația 

măsurilor legate de COVID 19 în parlamente”
3. Accesibilitatea clădirilor parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE
4. Statutul și finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice europene
5. Procedurile naționale de numire a membrilor Curții de Conturi Europene (CCE)
6. Sondaj privind integrarea perspectivei de gen
7. Organizarea sesiunilor plenare
8. Venituri alocate, împrumuturi și credite
9. Stimulente pentru creșterea participării la dezbaterile în plen

10. Securitatea cibernetică în parlament
11. Rețelele IPU Parline și ECPRD
12. Modernizarea serviciilor logistice în parlamente
13. Politici de simulare de criză pentru a promova soliditatea și reziliența acestora
14. Actualizare la cererea 4855: utilizarea certificatului digital al UE privind COVID în cadrul 

procedurilor parlamentare

B. Parlamentul European a oferit răspunsuri la solicitările din partea altor 
parlamente membre ale CECDP, privind următoarele subiecte:

1. Secretari parlamentari [Whips]
2. Experiența în Parlamentul European cu privire la mai multe aspecte legate de activitatea 

deputaților în Parlamentul European
3. Reglementarea legislativă a câinilor de vânătoare
4. Actualizare la cererea 4855: utilizarea certificatului digital al UE privind COVID în cadrul 

procedurilor parlamentare
5. Politici de simulare de criză pentru a promova soliditatea și reziliența acestora
6. Inadmisibilitatea amendamentelor care nu intră în domeniul de aplicare al unui proiect de lege 

(modificări legislative)
7. Diligența necesară a întreprinderilor și responsabilitatea acestora 
8. Centrele pentru vizitatori
9. Nerespectarea unui ordin sau a unei solicitări legale din partea unui agent responsabil cu 

aplicarea legii și a altor persoane
10. Campioni olimpici admiși în universități fără a fi nevoiți să susțină examene
11. Subtitrarea ședințelor comisiilor și comitetelor (pentru persoanele cu deficiențe de auz)
12. Bariere tehnice la intrarea în clădirile parlamentare
13. Norme privind redactarea legislației și procesul legislativ
14. Redeschiderea sucursalelor bibliotecii și furnizarea de servicii de bibliotecă la fața locului în 

timpul pandemiei de COVID-19 
15. Actualizare la cererea 2413: „Cabinetul Președintelui Parlamentului”
16. Rolul președintelui/președintelui Camerei Reprezentanților
17. Personal parlamentar și politici de lucru mixte sau hibride
18. Utilizarea certificatului digital al UE privind COVID în cadrul procedurilor parlamentare
19. Noua sesiune parlamentară și măsurile în vigoare
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20. Rețelele IPU PARLINE și ECPRD
21. Utilizarea canabisului pentru consum uman
22. Arhivele parlamentare – actualizarea cererii 902
23. Neglijență medicală
24. Majoritatea de vot necesară pentru alegerea funcționarilor de către Parlament
25. Un Parlament adaptat familiilor pentru deputați
26. Discursul în Parlament al unui șef de stat/șef de guvern străin
27. Teste antigenice pentru COVID-19 în Parlament
28. Standarde pentru piețele agricole mici
29. Condiții și restricții pentru exercitarea mandatului parlamentar
30. Anchete privind comportamentul agresiv, hărțuirea și comportamentele sexuale neadecvate: 

„raportare grupată” (cluster reporting)
31. Codul educației
32. Digitalizarea documentelor parlamentare – mai multe întrebări
33. Noua politică legislativă privind contravențiile
34. Mijloace intangibile pentru încurajarea mecenatelor culturale
35. Mass-media de serviciu public și consiliile media
36. Procesul legislativ
37. Renunțarea la sancțiuni/eliminarea sancțiunilor în cazul în care o persoană minoră refuză să 

aibă relații personale cu unul dintre părinți
38. Obligația deputaților de a-și primi salariul sau remunerația
39. Institute de studii parlamentare, parlamentarism și formare legislativă
40. Strategia privind TIC
41. Măsuri de izolare impuse în timpul pandemiei de COVID-19
42. Digitalizarea și activitatea parlamentară virtuală
43. Construirea de instalații sportive
44. Interzicerea hărțuirii sexuale
45. Reuniuni de la distanță ale comisiilor
46. Sprijin pentru deputați și funcționarii publici din Parlament care au fost victime ale hărțuirii pe 

platformele de comunicare socială
47. Achiziționarea de terenuri agricole
48. Sărbători religioase și amenajări corespunzătoare pentru religie
49. Introducerea unui recurs în casație (proces în fața unei instanțe de ultim grad)
50. Întocmirea bugetului pentru bunăstare
51. Chestionar referitor la webinarul intitulat „Modalități de consolidare a controlului parlamentar 

asupra proceselor bugetare: relația dintre parlamente, consiliile fiscale și instituțiile de audit”
52. Solicitare urgentă: rolul Parlamentului în descărcarea de gestiune/demiterea Președintelui 

republicii (șefului de stat)
53. Manuale digitale
54. Funcția de protocol și politicile Parlamentului
55. Reducerea violenței și a comportamentului agresiv în rândul copiilor
56. Finanțarea de către stat a organizațiilor sportive
57. Anumite aspecte ale activității parlamentare în perioada 1 martie 2020-31 martie 2021
58. Sondaj privind integrarea perspectivei de gen
59. Purtarea obligatorie și condiționată a măștilor de protecție în învățământul inferior (în 

învățământul preșcolar și primar)
60. Urgent: drepturile și responsabilitățile vicepreședinților în parlamentele naționale
61. Practica parlamentară în ceea ce privește Agenda 2030 a ONU și obiectivele de dezvoltare 

durabilă
62. Politica energetică a Parlamentului
63. Activitatea desfășurată de personalul deputaților și controlul acestora
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64. Chestionar legat de webinarul intitulat „Comunicările online și adaptarea comunicărilor 
parlamentare în timpul pandemiei”

65. Comunicarea instituțională
66. Accesul femeilor cu dizabilități la serviciile de asistență medicală
67. Strategia privind platformele de comunicare socială în Parlament
68. Preluarea și controlul cheltuielilor legate de mandatul deputaților în Parlamentul European 

(Prise en charge et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. Rolul Parlamentului în elaborarea evaluărilor de impact în materie de reglementare
70. Adaptarea și pregătirea reuniunilor plenare pentru a răspunde nevoilor parlamentarilor cu 

dizabilități 
71. Alăptarea și circulația alimentelor pentru copii
72. Impunerea pensiei alimentare
73. Tabloul de bord al datelor parlamentare
74. Arhivarea electronică
75. Utilizarea dispozitivelor electronice mobile în plen și în organele parlamentare
76. Reglementarea pășunilor
77. Tehnologia pentru videoconferințe și servicii de cloud
78. Planul de dezvoltare a resurselor umane
79. Înființarea unei subcomisii în cadrul unei comisii parlamentare permanente
80. Actualizare la cererea 4548: document colaborativ pentru actualizarea tabelului „Situația 

măsurilor legate de COVID 19 în parlamente” 
81. Vot secret în afara Parlamentului
82. Planul de vaccinare împotriva COVID-19
83. Reglementări privind sistemul penitenciar și probleme de sănătate a deținuților
84. Declarația de interese a experților audiați în Parlament 
85. Pomii de Crăciun în Parlament
86. Întrebări suplimentare în legătură cu o cerere privind localizarea geografică a bibliotecii 

parlamentare, a arhivelor etc. Care este semnificația locației pentru utilizatori, servicii și fluxul 
de lucru?

87. Procedura de cooperare în situații de utilizare neautorizată a spațiului aerian național 
(„Renegade”)

88. Unități operaționale în parlamente



64

C. Seminare și reuniuni statutare ale CECDP în 2021

SEMINARE

Webinar – „Ce modificări procedurale introduse de 
COVID-19 vor fi menținute în parlamentul dumneav-
oastră după încheierea pandemiei?” (domeniu de 
interes: practici și proceduri parlamentare)

Londra / online 16.12.2021

Webinar – „Democrația fără „scurtături” – un schimb 
cu filozoafa politică Cristina Lafont” (domeniu de 
interes: practici și proceduri parlamentare)

Viena / online 2.11.2021

Webinar – Modalități de consolidare a controlului 
parlamentar asupra proceselor bugetare (domeniu 
de interes: afaceri economice și bugetare) 

Podgorica / online 8.7.2021

Webinar – Parlamentele și Regulamentul privind 
protecția datelor” (domeniu de interes: practici și 
proceduri parlamentare)

Viena / online 14.6.2021

Webinar – TIC – parlamentele online în 2021 
– comunicare online și adaptarea comunicării 
parlamentare în timpul pandemiei (domeniu de 
interes: TIC în parlamente)

Helsinki / online 3.6.2021

Webinar – „Un an de speranță și tranziție” (domeniu 
de interes: biblioteci parlamentare, cercetare și 
arhive)

Bruxelles / online 1-3.6.2021

Webinar – „Implicarea parlamentară în definirea 
planurilor naționale de redresare și reziliență” 
(domeniu de interes: afaceri economice și bugetare)

Roma / online 23.4.2021

Webinar – TIC – semnături și sigilii electronice 
(domeniu de interes: TIC în parlamente)

Bruxelles / online 15.3.2021

Webinar – Parlamentele și Regulamentul privind 
protecția datelor” (domeniu de interes: practici și 
proceduri parlamentare)

Viena / online 18.1.2021

REUNIUNI STATUTARE

Conferința anuală a corespondenților Londra / online 18.11.2021

Reuniune a comitetului executiv Bruxelles / online 23.9.2021

Reuniune a comitetului executiv Bruxelles / online 1.7.2021

Reuniune a comitetului executiv Bruxelles / online 18.3.2021
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Glosar de termeni și acronime  

AFCO: Comisia pentru afaceri constituționale, Parlamentul European.

AFET: Comisia pentru afaceri externe, Parlamentul European.

AIDA: Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală, Parlamentul European.

BECA: Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului, Parlamentul European.

BUDG: Comisia pentru bugete, Parlamentul European.

CORCOM: Registrul comisiilor corespondente. O resursă de informații cu privire la comisiile par-
lamentelor naționale care corespund comisiilor Parlamentului European. Ea furnizează informații 
privind diferitele secretariate ale comisiilor din parlamentele naționale și din Parlamentul European.

COSAC: Conferința organelor specializate în afaceri comunitare. Conferință organizată în conformi-
tate cu tratatele a deputaților în Parlamentul European și a membrilor parlamentelor naționale din 
cadrul comisiilor parlamentare responsabile cu afacerile Uniunii Europene.

DEVE: Comisia pentru dezvoltare, Parlamentul European.

DG EXPO: Direcția Generală Politici Externe ale Uniunii, Secretariatul Parlamentului European.

DG IPOL: Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, Secretariatul Parlamentului European.

DG ITEC: Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică, Secretariatul Parlamentului European.

ECPRD: Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară. Rețeaua de schimb de 
informații pentru administrațiile parlamentelor din Europa, care funcționează pe baza unor cereri 
comparative.

ECON: Comisia pentru afaceri economice și monetare, Parlamentul European.

EMPL: Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Parlamentul European.

PE: Parlamentul European.

SPE: Săptămâna parlamentară europeană. Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coor-
donarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană (IPC SECG) și Conferința privind semestrul 
european vor reuni parlamentari din întreaga Uniune Europeană pentru a dezbate chestiuni econo-
mice, bugetare și sociale. 

Eurojust: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală.

Europol: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii. 

EUSC: Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană. Reuniunea anuală a preșe-
dinților parlamentelor statelor membre ale UE, organizată de Parlamentul din toamna precedentă a 
Președinției Consiliului UE.

EWS: Sistemul de avertizare timpurie. Un mecanism de revizuire prevăzut în Protocolul nr. 2 la tratate 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. El prevede ca parlamentele naționale 
să trimită un aviz motivat președinților instituțiilor.

FEMM: Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, Parlamentul European.

RIC: Reuniune interparlamentară la nivel de comisii. Reuniuni organizate în comun de secretariatul 
(secretariatele) comisiei și de Unitatea pentru dialog legislativ din cadrul Direcției pentru relațiile cu 
parlamentele naționale din cadrul Parlamentului European. RIC funcționează ca un forum de dialog 
între membrii parlamentelor naționale și deputații în Parlamentul European.
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INGE: Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din Uniunea 
Europeană, inclusiv dezinformarea, Parlamentul European.

CIP PESC/PSAC: Conferință interparlamentară pentru Politica externă și de securitate comună și 
Politica de securitate și apărare comună. Platforma interparlamentară de dezbatere privind politica 
externă, de securitate și apărare a UE. Organizată de două ori pe an de parlamentul statului membru 
al UE ce deține Președinția Consiliului, în strânsă cooperare cu Parlamentul European.

DPI: Dialogul politic informal. Contribuțiile parlamentelor naționale din UE în temeiul Protocolului 
nr. 1 la tratate care comentează dosarele legislative care intră în sfera de competență exclusivă a 
UE, precum și documentele fără caracter legislativ, cum ar fi cărțile albe sau comunicările Comisiei 
Europene.

IPEX: Rețeaua UE de schimb de informații la nivel interparlamentar. Platforma pentru schimbul 
reciproc de documente și informații referitoare la UE între parlamentele naționale și Parlamentul 
European.

JPSG: Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol. Grup de control interparlamentar 
care garantează că Europol este pe deplin responsabil și transparent. Grupul mixt de control parla-
mentar organizează două reuniuni pe an: una la parlamentul țării care deține președinția Consiliului 
UE și una la Parlamentul European.

JURI: Comisia pentru afaceri juridice, Parlamentul European.

LIBE: Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Parlamentul European.

Deputați: Membri ai parlamentelor (naționale). 

Deputați PE: Deputați în Parlamentul European. 

PESCO: Cooperarea structurată permanentă în domeniul politicii de securitate și apărare, instituită 
printr-o decizie a Consiliului la 11 decembrie 2017 cu 25 de state membre. Ea oferă un cadru juridic 
pentru planificarea, dezvoltarea și investițiile în proiecte comune în materie de capabilități și pentru 
a îmbunătăți pregătirea operațională și contribuția forțelor armate.

În prim-plan: Publicații referitoare la rezumatele procedurilor sau practicilor parlamentare și bazate 
pe răspunsurile la cererile trimise rețelei CECDP.

TUE: Tratatul privind Uniunea Europeană.

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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PARLAMENTELE NAȚIONALE         
ALE STATELOR MEMBRE ALE UE
Decembrie 2021

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 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

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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