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RO Unită în diversitate RO 

3.2.2010 A7-0043/95 

Amendamentul 95 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 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 recomandă 
adoptarea sau respingerea cererii de 
ridicare a imunității sau de apărare a 
imunității și privilegiilor, a cărei 
justificare lasă posibilitatea prezentării 
unei opinii minoritare de către comisie. 

Or. da 

Justificare 

Ar trebui să fie posibilă și exprimarea unor opinii minoritare. 
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3.2.2010 A7-0043/96 

Amendamentul 96 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 13 – alineatul 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(1) Președintele, vicepreședinții și chestorii 
sunt aleși prin vot secret, în conformitate 
cu dispozițiile articolului 169. 
Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 
acordul celor interesați. Ele pot fi 
prezentate numai de un grup politic sau de 
un număr de cel puțin 40 de deputați. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de 
candidaturi nu depășește numărul de locuri 
care urmează a fi ocupate, candidații pot fi 
aleși prin aclamare. 

(1) Președintele, vicepreședinții și chestorii 
sunt aleși prin vot public și deschis. 
Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 
acordul celor interesați. Ele pot fi 
prezentate numai de un grup politic sau de 
un număr de cel puțin 40 de deputați. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de 
candidaturi nu depășește numărul de locuri 
care urmează a fi atribuite, candidații pot fi 
aleși prin aclamare. 

Or. da 

Justificare 

Transparența în alegerea unor astfel de figuri proeminente în Parlament are o valoare 
democratică esențială. 
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 RO 

 
3.2.2010 A7-0043/97 

Amendamentul 97 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 44 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(2) Comisia competentă poate invita 
reprezentanți ai statelor membre inițiatoare 
să îi prezinte inițiativa respectivă. 
Reprezentanții pot fi însoțiți de Președinția 
Consiliului. 

(2) Comisia competentă invită 
reprezentanți ai statelor membre inițiatoare 
să îi prezinte inițiativa respectivă. 
Reprezentanții pot fi însoțiți de Președinția 
Consiliului. 

Or. da 

Justificare 

Invitarea statelor membre nu ar trebui să fie o opțiune, ci o obligație. 
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3.2.2010 A7-0043/98 

Amendamentul 98 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 44 – alineatul 4 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(4) În cazul în care două sau mai multe 
propuneri inițiate de Comisie sau de către 
un stat membru, având același obiectiv 
legislativ, au fost prezentate Parlamentului 
simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, 
acestea fac obiectul unui raport unic. 
Comisia competentă precizează în acest 
raport textul la care se referă 
amendamentele propuse și menționează 
toate celelalte texte în rezoluția legislativă. 

(4) În cazul în care două sau mai multe 
propuneri inițiate de Comisie sau de către 
un stat membru, având același obiectiv 
legislativ, au fost prezentate Parlamentului 
simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, 
acesta poate decide să le trateze într-un 
raport unic. Comisia competentă 
precizează în acest raport textul la care se 
referă amendamentele propuse și 
menționează toate celelalte texte în 
rezoluția legislativă. 

Or. da 

Justificare 

Întocmirea unui singur raport nu ar trebui să constituie o obligație, ci o opțiune. Acest sistem 
permite existența mai multor raportori. 
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3.2.2010 A7-0043/99 

Amendamentul 99 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 60 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

[eliminat] Articolul 60 

Procedura de concertare prevăzută în 
Declarația comună din 1975  

 (1) Pentru anumite decizii comunitare 
importante, Parlamentul, prin emiterea 
avizului său, poate deschide, cu concursul 
activ al Comisiei, o procedură de 
concertare cu Consiliul, în cazul în care 
acesta intenționează să se îndepărteze de 
avizul Parlamentului. În cazul în care este 
inițiată o procedură de cooperare, 
Parlamentul informează parlamentele 
naționale despre aceasta. 

 (2) Parlamentul pune în aplicare această 
procedură din proprie inițiativă sau la 
inițiativa Consiliului. 

 (3) Componența delegației la comitetul de 
concertare, procedura care trebuie 
urmată în cadrul acestuia și comunicarea 
rezultatelor către Parlament sunt 
reglementate de dispozițiile articolului 68. 

 (4) Comisia competentă elaborează un 
raport cu privire la rezultatele concertării; 
acest raport se supune dezbaterii și 
votului Parlamentului. 

Or. da 
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Justificare 

Acest articol a fost eliminat prin vot în perioada de sesiune din noiembrie 2009, dar este 
depus din nou pentru a fi reintrodus cu o completare la alineatul (1): „În cazul în care este 
inițiată o procedură de cooperare, Parlamentul informează parlamentele naționale despre 
aceasta.”.  
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3.2.2010 A7-0043/100 

Amendamentul 100 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 74a – alineatul 3a (nou) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) Pe baza unei propuneri prezentate de 
comisia competentă, de un grup politic 
sau de un număr de cel puțin 40 de 
deputați, Parlamentul poate decide să 
solicite statelor membre reunite în cadrul 
Consiliului ca orice amendament la 
tratate să fie ratificat prin referendum în 
statele membre. 

Or. da 

Justificare 

Atunci când se fac propuneri de amendamente la tratat, statele membre ar trebui să aibă 
întotdeauna posibilitatea de a supune unui referendum aceste propuneri. 
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3.2.2010 A7-0043/101 

Amendamentul 101 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 74c – alineatul 5a (nou) 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) Pe baza unei propuneri prezentate de 
comisia competentă, de un grup politic 
sau de un număr de cel puțin 40 de 
deputați, Parlamentul poate decide să 
solicite statelor membre reunite în cadrul 
Consiliului ca orice negociere privind 
aderarea la Uniunea Europeană a unei 
țări solicitante să fie ratificată prin 
referendum în statele membre. 

Or. da 
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3.2.2010 A7-0043/102 

Amendamentul 102 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 75a 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(1) Următoarele documente sunt puse la 
dispoziția deputaților: 

Accesul la documentele de buget poate fi 
refuzat deputaților doar dacă acest refuz 
este justificat corespunzător. 

(a) proiectul de buget prezentat de 
Comisie;  

 

(b) expunerea Consiliului privind 
deliberările sale cu privire la proiectul de 
buget; 

 

(c) poziția Consiliului referitoare la 
proiectul de buget elaborată în 
conformitate cu articolul 314 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene; 

 

(d) orice proiect de decizie privind 
douăsprezecimile provizorii elaborat în 
conformitate cu articolul 315 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.  

 

(2) Aceste documente se trimit comisiei 
competente. Orice comisie interesată 
poate emite un aviz. 

 

(3) În cazul în care alte comisii doresc să 
emită avize, Președintele stabilește 
termenul până la care acestea trebuie să 
fie comunicate comisiei competente.  

 

Or. da 
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Justificare 

Documentele de lucru la care deputații au acces nu ar trebui să se limiteze la o anumită listă. 
Este important să dăm dovadă de deschidere și transparență. 
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3.2.2010 A7-0043/103 

Amendamentul 103 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 75b – alineatul 9 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(9) În cazul în care Parlamentul a modificat 
proiectul de buget, proiectul de buget astfel 
modificat se trimite Consiliului și Comisiei 
însoțit de justificări. 

(9) În cazul în care Parlamentul a modificat 
proiectul de buget, proiectul de buget astfel 
modificat se trimite Consiliului și Comisiei 
însoțit de justificări. Proiectul de buget 
este transmis, de asemenea, parlamentelor 
naționale, solicitându-li-se avizul. 

Or. da 



 

AM\803807RO.doc 12/15 PE428.753v01-00 

 RO 

 
3.2.2010 A7-0043/104 

Amendamentul 104 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 105 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

Votul este secret. 
 

Votul este public și deschis. 

Or. da 

Justificare 

Transparența în alegerea unei astfel de figuri proeminente în Comisie are o valoare 
democratică esențială. 
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3.2.2010 A7-0043/105 

Amendamentul 105 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 204 – alineatul 5 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(5) Votul este secret, iar decizia se adoptă 
cu majoritatea voturilor exprimate. 

(5) Votul este public și deschis, iar decizia 
se adoptă cu majoritatea voturilor 
exprimate. 

Or. da 

Justificare 

Transparența în alegerea unei astfel de figuri proeminente în Uniunea Europeană are o 
valoare democratică esențială. 
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3.2.2010 A7-0043/106 

Amendamentul 106 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
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 213 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

(1) Parlamentul recunoaște și adoptă 
următoarele simboluri ale Uniunii: 

eliminat 

- drapelul care reprezintă un cerc cu 
douăsprezece stele aurii pe fond albastru; 

 

- imnul care este extras din „Oda 
Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig 
van Beethoven; 

 

- deviza „Unită în diversitate”.   

(2) Parlamentul sărbătorește Ziua 
Europei la 9 mai. 

 

(3) Drapelul este arborat în toate incintele 
Parlamentului și cu ocazia evenimentelor 
oficiale. Acesta este prezent în toate sălile 
de reuniune ale Parlamentului.  

 

(4) Imnul este interpretat la deschiderea 
fiecărei ședințe constitutive și cu ocazia 
altor ședințe solemne, în special pentru a 
saluta șefi de state sau de guverne sau 
pentru a întâmpina, după fiecare 
extindere, noii deputați. 

 

(5) Deviza este reprodusă pe documentele 
oficiale ale Parlamentului. 

 

(6) Biroul examinează alte moduri de 
utilizare a simbolurilor în cadrul 
Parlamentului. Biroul stabilește prevederi 
detaliate pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. 
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Or. da 

Justificare 

Deoarece lista simbolurilor UE a fost eliminată din preambulul Tratatului de la Lisabona, ar 
trebui, desigur, să fie eliminată și din Regulamentul de procedură al Parlamentului. 

 
 
 


