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Modificarea articolului 48 alineatul (2) privind rapoartele din proprie iniŃiativă 
 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European (2011/2168(REG)) 
 
 

 
_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul 1 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 48 – alineatul 2 

 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 

rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 

procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 139. Amendamentele la astfel de 
propuneri de rezoluție sunt admisibile în 

vederea examinării în plen doar dacă au 
fost depuse de raportor pentru a fi luate în 

considerare informații noi sau au fost 
depuse de cel puțin o zecime dintre 
deputați. Grupurile politice pot prezenta 

propuneri de rezoluție de înlocuire, în 
conformitate cu articolul 157 alineatul (4). 
Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care obiectul raportului necesită 
o dezbatere prioritară în plen, în cazul în 

care raportul este întocmit în temeiul 
dreptului de inițiativă menționat la articolul 

41 sau la articolul 42, sau în cazul în care 
raportul poate fi considerat un raport 
strategic, în conformitate cu criteriile 

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 

rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 

procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 139. Amendamentele la astfel de 
propuneri de rezoluție sunt admisibile în 

vederea examinării în plen doar dacă au 
fost depuse de raportor pentru a fi luate în 

considerare informații noi sau au fost 
depuse de cel puțin o zecime dintre 
deputați. Grupurile politice pot prezenta 

propuneri de rezoluție de înlocuire, în 
conformitate cu articolul 157 alineatul (4). 
Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care obiectul raportului necesită 
o dezbatere prioritară în plen, în cazul în 

care raportul este întocmit în temeiul 
dreptului de inițiativă menționat la articolul 

41 sau la articolul 42 sau în cazul în care 
raportul a fost autorizat drept raport 
strategic. 
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stabilite de Conferința președinților. 

 

Amendamentul 2 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 163 – alineatul 2a (nou) 

 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) Prezentul articol nu se aplică 
rapoartelor din proprie inițiativă, cu 
excepția celor menționate la articolul 48 
alineatul (2) ultima teză. 

 

Amendamentul 3 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 167 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Atunci când se supune la vot orice raport 
din proprie inițiativă, cu excepția celor 
menționate la articolul 48 alineatul (2) 
ultima teză, votul prin apel nominal nu 
poate fi solicitat decât la votul final. 

 
 

 


