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RO Unită în diversitate RO 

18.11.2009 A7-0043/81 

Amendamentul 81 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 
 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 

2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

(2) Comisia prezintă o propunere de 

decizie care se limitează la recomandarea 
adoptării sau respingerii cererii de 
ridicare a imunității sau de apărare a 
imunității și privilegiilor. 

(2) Comisia prezintă o propunere de 

decizie motivată prin care se adoptă sau se 
respinge cererea de ridicare a imunității 
sau emite un aviz cu privire la apărarea 
imunității și privilegiilor. 

Or. it 

Justificare 

Amendamentul ia în considerare Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță, din 15 octombrie 
2008, în cauza T-345/05 (Ashley Neil Mote) și Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 
octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-2001-07. În același timp, corespunde 
obligației de a motiva actele juridice, obligație care, în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, se aplică, începând din acest moment, în mod explicit și în cazul Parlamentului 
European (articolul 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). 
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18.11.2009 A7-0043/82 

Amendamentul 82 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 
2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) La reuniunile Biroului participă, în 
calitate de observator, un membru din 
partea fiecărui grup care nu este 
reprezentat. 

Or. it 

Justificare 

Este necesar ca toate grupurile prezente în Parlament să poată fi reprezentate în cadrul 
Biroului. 
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18.11.2009 A7-0043/83 

Amendamentul 83 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 
2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 120 – alineatul 8a (nou)  

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (8a) Propunerea de rezoluție nu poate 
trata o temă care a făcut deja obiectul 
articolului 74e. 

Or. it 

Justificare 

Este necesar ca o temă care a fost deja tratată în cadrul unei proceduri specifice să nu poată 
face obiectul unei alte proceduri, diferite și generice. 
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18.11.2009 A7-0043/84 

Amendamentul 84 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 
2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 122 – titlu 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Dezbateri privind cazurile de încălcare a 
drepturilor omului, a democrației și a 

statului de drept 

Dezbateri privind cazurile de încălcare a 
drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept din afara Uniunii 

Europene 

Or. it 

Justificare 

În ceea ce privește cazurile care au loc în statele membre ale UE, se aplică dispozițiile noului 
articol 74e. 
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18.11.2009 A7-0043/85 

Amendamentul 85 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului Parlamentului European la Tratatul de la Lisabona 
2009/2062(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 122 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

(1) La cererea prezentată în scris 
Președintelui de către o comisie, o 
delegație interparlamentară, un grup politic 

sau un număr de cel puțin patruzeci de 
deputați, se poate iniția o dezbatere privind 

un caz urgent de încălcare a drepturilor 
omului, a democrației și a statului de drept 
[articolul 137 alineatul (3)].  

(1) La cererea prezentată în scris 
Președintelui de către o comisie, o 
delegație interparlamentară, un grup politic 

sau un număr de cel puțin patruzeci de 
deputați, se poate iniția o dezbatere privind 

un caz urgent de încălcare a drepturilor 
omului, a democrației și a statului de drept 
din afara Uniunii Europene [articolul 137 
alineatul (3)]. 

Or. it 

Justificare 

Aceeași ca la amendamentul 84. 

 

 
 


