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3.2.2010 A7-0043/92 

Amendamentul 92 

Klaus-Heiner Lehne, Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului de procedură 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. 

Parlamentul adoptă normele de punere în 

aplicare a Statutului deputaților în 
Parlamentul European și a Statului 
asistenților la recomandarea comisiei 
competente, cu excepția normelor privind 
cuantumurile indemnizațiilor acordate 
deputaților și plafoanele pentru 
rambursarea cheltuielilor lor, care vor fi 
stabilite de Birou și revizuite anual. 
Dispozițiile articolului 138 alineatul (1) se 
aplică mutatis mutandis. 

Or. en 

Justificare 

Aplicarea corectă a articolului 223 alineatul (2) din TFUE. Această procedură are avantajul 

că oferă nivelul necesar de transparență și implică toți deputații în procesul de elaborare a 

dispozițiilor care îi privesc. 
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3.2.2010 A7-0043/93 

Amendamentul 93 

József Szájer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

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

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 37a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 37a 

 Delegarea competențelor legislative 

 (1) Atunci când un act legislativ deleagă 
Comisiei competențe legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul acordă o atenție deosebită 
obiectivelor, conținutului, domeniului de 
aplicare și duratei delegării, precum și 
condițiilor cărora aceasta trebuie să li se 
supună. 

 (2) Comisia competentă în fond poate 
solicita în orice moment avizul comisiei 
responsabile cu interpretarea și aplicarea 
dreptului UE. 

 (3) Comisia responsabilă cu interpretarea 
și aplicarea dreptului UE poate, de 
asemenea, din proprie inițiativă, să preia 
chestiunile legate de  delegarea 
competențelor legislative. În acest caz, 
aceasta informează corespunzător comisia 
competentă în fond. 

Or. en 
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Justificare 

Acest nou articol urmărește să asigure o coordonare adecvată în cadrul Parlamentului în 

ceea ce privește noua categorie de acte delegate introduse de Tratatul de la Lisabona. O 

oarecare inspirație a fost dată de articolul 37 privind verificarea temeiului juridic, care s-a 

dovedit în practică un mecanism neprețuit. Acest nou articol urmărește să garanteze că se 

respectă libertatea legislatorului și condițiile formale prevăzute la articolul 290 din TFUE. 
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3.2.2010 A7-0043/94 

Amendamentul 94 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0043/2009 

David Martin 

Adaptarea Regulamentului de procedură 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 
procedura prevăzută la articolul 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 transmis 
comisiei competente în fond pentru 
aspectele abordate în documentul 
respectiv. 

Or. en 

 

 


