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18.11.2009 A7-0043/87 

Amendamentul 87 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 130 – alineatele 2a - 2c (noi) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a. Conferința președinților, după 
consultarea Conferinței președinților de 
comisie, încredințează Președintelui 
mandatul de a negocia acorduri cu 
parlamentele naționale, în conformitate 
cu articolul 9 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană. Parlamentul European 
aprobă aceste acorduri în conformitate cu 
dispozițiile articolului 127. 

 2b. O comisie poate începe, în mod 
independent, un dialog cu parlamentele 
naționale la nivel de comisie, în limitele 
creditelor bugetare alocate în acest scop. 
Acesta poate include forme 
corespunzătoare de cooperare pre- și post-
legislativă. 

 2c. Orice document referitor la o 
procedură legislativă la nivelul Uniunii 
Europene care este transmis în mod 
oficial Parlamentului European de către 
un parlament național este trimis comisiei 
competente în fond pentru aspectele 
abordate în documentul respectiv.  

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/88 

Amendamentul 88 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 A7-0043/89 

Amendamentul 89 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 38a (nou) 

 

Textul în vigoare 

 

Amendamentul 

 Articolul 38a 

 Examinarea respectării principiului 
subsidiarității 

 1. La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării 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 
comisiei responsabile de respectarea 
principiului subsidiarității.  

 4. Cu excepția cazurilor urgente 
menționate la articolul 4 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană, comisia competentă  
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în fond nu procedează la votul său final 
înainte de expirarea termenului de opt 
săptămâni prevăzut la articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității. 

 5. 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. 

 6. 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, fie recomandă 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive de încălcare a principiului 
subsidiarității, fie adresează 
Parlamentului orice altă recomandare, 
care poate include sugestii de modificare 
cu privire la respectarea 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 
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recomandări de respingere a propunerii 
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. 

 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/90 

Amendamentul 90 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 în Parlament 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 
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18.11.2009 A7-0043/91 

Amendamentul 91 

Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 

în numele Grupului S&D 

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 129  

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Articolul 129 eliminat 

Consecințele unei abțineri de a acționa a 
Consiliului după aprobarea poziției 

comune în cadrul procedurii de cooperare 

 

În cazul în care, în termen de trei luni 
sau, cu acordul Consiliului, de cel mult 
patru luni de la comunicarea poziției 
comune în conformitate cu articolul 252 
din Tratatul CE, Parlamentul nu a 
respins sau modificat poziția comună a 
Consiliului, iar Consiliul nu adoptă 
legislația propusă în conformitate cu 
poziția comună, Președintele, acționând 
în numele Parlamentului, după 
consultarea comisiei competente pentru 
chestiunile juridice, poate introduce o 
acțiune împotriva Consiliului înaintea 
Curții de Justiție, în conformitate cu 
articolul 232 din Tratatul CE. 

 

Or. en 

Justificare 

Acest articol devine caduc după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

 

 


