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18.11.2009 A7-0043/76 

Amendamentul 76 

József Szájer 

în numele Grupului PPE 
 
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 87a (nou) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 87a 

 Acte delegate 

 În cazul în care printr-un act legislativ se 
deleagă Comisiei competența de a 
completa sau a modifica anumite 
elemente neesențiale ale unui act 
legislativ, comisia competentă: 

 - examinează orice proiect de act delegat 
care este transmis Parlamentului pentru 
control; 

 – poate prezenta Parlamentului, într-o 
propunere de rezoluție, propuneri 
adecvate în conformitate cu dispozițiile 
actului legislativ. 

 Dispozițiile articolului 88 alineatele (1) -
(3) se aplică mutatis mutandis. 

Or. en 

Justificare 

Acest articol este destinat să transpună în Regulamentul de procedură noul regim al actelor 

delegate. 
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18.11.2009 A7-0043/77 

Amendamentul 77 

József Szájer, Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 
 
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 8 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

În absența unor dispoziții contrare, Biroul 
adoptă normele de punere în aplicare a 
Statutului deputaților în Parlamentul 
European. 

În absența unor dispoziții contrare, normele 
de punere în aplicare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European sunt 
stabilite de Parlamentul European fără 
dezbatere, pe baza unei recomandări a 
comisiei competente în fond. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament a fost contestat pe motivul că organizarea unei dezbateri publice pe 

chestiuni financiare delicate, în comisii și în plen, ar putea aduce prejudicii Parlamentului  

Cu toate acestea, ideea potrivit căreia decizia ar trebui supusă aprobării plenului corespunde 

intențiilor autorilor statutului. Autoritatea conferită de o decizie luată prin majoritate de 

voturi în plen ar face mult mai dificilă criticarea de către deputați a deciziilor luate. 
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18.11.2009 A7-0043/78 

Amendamentul 78 

József Szájer, Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 
 
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 8 – alineatul 1a (nou) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 212 alineatul (2) din regulament 
se aplică în mod corespunzător. 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/79 

Amendamentul 79 

József Szájer, Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 
 
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 131 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(1) La propunerea Președintelui, Conferința 
președinților desemnează membrii 
delegației la COSAC și le poate conferi 
acestora un mandat. Unul dintre 
vicepreședinții însărcinați cu dezvoltarea 
relațiilor cu parlamentele naționale 
conduce delegația. 

(1) La propunerea Președintelui, Conferința 
președinților desemnează membrii 
delegației la COSAC și le poate conferi 
acestora un mandat. Președintele comisiei 
responsabile cu aspectele instituționale 
ale procesului de integrare europeană și 
un vicepreședinte al Parlamentului 
European conduc delegația. 

(2) Ceilalți membri ai delegației sunt aleși 
în funcție de subiectele care trebuie 
examinate cu ocazia reuniunii COSAC, 
ținând cont de echilibrul politic global în 
cadrul Parlamentului. Delegația transmite 
un raport după fiecare reuniune. 

(2) Ceilalți membri ai delegației sunt aleși 
în funcție de subiectele care trebuie 
examinate cu ocazia reuniunii COSAC, și 
trebuie să cuprindă, în măsura 
posibilului, reprezentanții comisiilor 
competente pentru subiectele respective. 
Se ține seama în mod corespunzător de 
echilibrul politic global în cadrul 
Parlamentului. Delegația transmite un 
raport după fiecare reuniune. 

Or. en 

 
 
 


