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9.6.2010 A7-0043/121 

Amendamentul 121 
Joseph Daul, Elmar Brok, Alejo Vidal-Quadras, Íñigo Méndez de Vigo 
în numele Grupului PPE 

Martin Schulz, David Martin, Ramón Jáuregui Atondo 
în numele Grupului S&D 
 

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 Statutul deputaților în 
Parlamentul European și orice modificare 
a acestuia pe baza unei propuneri a 
comisiei competente. Dispozițiile 
articolului 138 alineatul (1) se aplică 
mutatis mutandis. Biroul răspunde de 
aplicarea acestor norme și decide cu 
privire la pachetele financiare pe baza 
bugetului anual. 

Or. en 

Justificare 

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

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

a dispozițiilor care îi privesc. 
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9.6.2010 A7-0043/122 

Amendamentul 122 
Morton 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 192 – alineatul 3a (nou) 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

  (3a) Coordonatorii informează 
președintele comisiei cu privire la orice 
numire a unui vicecoordonator sau a 
unui alt membru al aceluiași grup politic 
care are dreptul de a reprezenta grupul în 
cadrul unei anumite reuniuni.   
Raportorii alternativi informează 
președintele comisiei cu privire la orice 
intenție de a fi reprezentați în mod 
ocazional de un alt membru al aceluiași 
grup politic. Notificările respective se fac 
înaintea reuniunii în cauză. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0043/123 

Amendamentul 123 
Morton 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 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. Unul dintre vicepreședinții 
Parlamentului European însărcinați cu 
dezvoltarea relațiilor cu parlamentele 
naționale și președintele comisiei competente 
pentru aspectele instituționale 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, iar 
delegația cuprinde, pe cât posibil, 
reprezentanți ai comisiilor competente 
pentru subiectele respective. Delegația 
transmite un raport după fiecare reuniune. 
  
(2a) Se ține seama în mod corespunzător 
de pluralism și de echilibrul politic global 
în cadrul Parlamentului. 
 

Or. en 

 
 

 


