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Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 38a 

 Examinarea respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității 

 1. La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității. 

 2. Comisia responsabilă pentru 
respectarea principiilor subsidiarității 
poate decide să facă recomandări în 
atenția comisiei competente în fond în 
legătură cu orice propunere de act 
legislativ. 

 3. În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
respectiv se trimite comisiei competente în 
fond și se transmite spre informare 
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comisiei responsabile de respectarea 
principiului subsidiarității. În cazul în 
care Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul respectiv este 
distribuit deputaților înaintea votului, ca 
document de ședință. Președintele 
comisiei competente în fond poate solicita 
ca dosarul să fie retrimis comisiei. 

 4. În cazul în care avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin o 
treime din toate voturile alocate 
parlamentelor naționale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
decizie înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile cu privire la 
modalitatea de continuare a procedurii. 

 5. În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naționale, comisia 
competentă în fond, după examinarea 
avizelor motivate prezentate de 
parlamentele naționale și de Comisie și 
după audierea opiniilor comisiei 
responsabile cu respectarea principiului 
subsidiarității, poate recomanda 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității. O astfel de recomandare 
poate fi depusă, de asemenea, de o zecime 
din numărul deputaților din Parlamentul 
European. Avizul comisiei responsabile 
cu respectarea principiului subsidiarității 
se anexează la recomandarea respectivă. 

 Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul adoptării unei 
recomandări de respingere a propunerii 
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cu majoritatea voturilor exprimate, 
Președintele declară procedura încheiată. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, luându-
se în considerare orice recomandări 
aprobate de Parlament. 

 6. În cazul în care Comitetul Regiunilor 
transmite Parlamentului un aviz prin care 
se opune unei propuneri de act legislativ 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității, avizul este trimis comisiei 
competente în fond și comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. Comisia responsabilă cu 
respectarea principiului subsidiarității 
poate formula recomandări care sunt 
supuse la vot înainte de încheierea primei 
lecturi. 

Or. en 

Justificare 

Transpune în Regulamentul de procedură noile proceduri pentru parlamentele naționale cu 

privire la respectarea principiului subsidiarității (procedura „cartonașului galben” și 

procedura „cartonașului portocaliu”). 

Deoarece, în temeiul articolului 8 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, Comitetul Regiunilor poate introduce o acțiune din motive de încălcare 

a principiului subsidiarității, Parlamentul ar trebui să acorde o atenție deosebită oricărui 

aviz al acestui comitet care se opune unei propuneri din motivele menționate. 

 

 


