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Amendamentul 73 

Andrew Duff 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 

2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Titlul II - Capitolul 6a (nou) - titlu (se introduce după articolul 74) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 CAPITOLUL 6a 

 ASPECTE CONSTITUȚIONALE 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/74 

Amendamentul 74 

Andrew Duff 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 

2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 132a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 132a 

 Cooperarea interparlamentară 

 1. La propunerea Președintelui, 
Parlamentul European și parlamentele 
naționale definesc împreună organizarea 
și promovarea unei cooperări 
interparlamentare eficiente și periodice. 

 2. Parlamentul European transmite 
parlamentelor naționale proiectele sale de 
acte legislative, proiectele sale modificate 
și rezoluțiile sale legislative. 

Or. en 

Justificare 

Este prematur să se stabilească norme detaliate cu privire la modul de cooperare al 

comisiilor cu parlamentele naționale, înainte să aibă loc discuții cu acestea din urmă, astfel 

cum prevede Protocolul privind rolul parlamentelor naționale. Odată cu introducerea noului 

articol 38a (amendamentul 8) privind funcționarea principiului subsidiarității, dispozițiile 

anterioare sunt suficiente (din articolul 9 al Protocolul privind rolul parlamentelor naționale 

și articolul 4 din Protocolul privind subsidiaritatea). 

Acest text înlocuiește amendamentul 62 la articolul 132a (nou), amendamentul 63 la articolul 

132b (nou) și amendamentul 64 la articolul 132c (nou). 
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18.11.2009 A7-0043/75 

Amendamentul 75 

Andrew Duff 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 

2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 11 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) Alineatul (1) se aplică mutatis 
mutandis, până la intrarea în vigoare a 
dispoziției1 prin care un număr de locuri 
suplimentare este alocat anumitor state 
membre până la sfârșitul celei de-a șaptea 
legislaturi. Statele membre în cauză sunt 
invitate să desemneze ca observatori pe 
acei candidați care ar fi fost aleși în cazul 
în care locurile suplimentare ar fi fost 
deja alocate la momentul alegerilor 
europene precedente. 

______________________________ 

 1În conformitate cu Concluziile 
Consiliului European din 11 și 12 
decembrie 2008. 

Or. en 

 

 

 


