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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Subiect: Orientări privind tratarea cererilor adresate de un grup de cetățeni (pentru 

verificarea respectării de către partidele politice europene sau fundațiile 
politice europene a valorilor pe care se întemeiază Uniunea)

Articolul 235 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

Comisia pentru afaceri constituționale,

– având în vedere articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 10 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 
2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene1,

– având în vedere articolul 235 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul său de 
procedură,

la data de 19 februarie 2020, a stabilit și a aprobat următoarele orientări privind tratarea 
cererilor motivate adresate de grupuri de cetățeni prin care invită Parlamentul să solicite 
Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene să verifice dacă un 
partid politic european înregistrat sau o fundație politică europeană înregistrată îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (c) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, și anume respectarea valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea, conform articolului 2 din TUE.

1 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.
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Principii generale

Comisia se ocupă doar de cererile motivate a căror admisibilitate a fost verificată în prealabil 
de către Președinte, conform articolului 235 alineatul (3) din Regulamentul de procedură. 
Decizia privind admisibilitatea aparține în mod exclusiv Președintelui, care verifică, printre 
altele, mai întâi, dacă cel puțin 50 de persoane identificabile care nu sunt membre ale 
Parlamentului European au semnat cererea în mod fizic și, în al doilea rând, dacă cererea este 
însoțită de probe concrete. 

Pentru ca o cerere motivată să fie tratată în mod corespunzător, Secretariatul comisiei va 
invita solicitanții să indice o persoană de contact, aleasă din rândul grupului de cetățeni.

Procedură

 La nivelul Secretariatului

Odată ce cererea declarată admisibilă a fost primită de la Președinte, Secretariatul comisiei o 
va analiza și va pregăti, în termen de două săptămâni, un dosar pentru coordonatori.

Acesta va fi transmis, de asemenea, tuturor membrilor titulari și supleanților comisiei. 

 La nivelul coordonatorilor

Coordonatorii vor recomanda comisiei fie închiderea procedurii, fie transmiterea către 
Parlament a cererii adresate de grupul de cetățeni. În acest context, coordonatorii ar trebui să 
evalueze, în mod special, dacă probele concrete substanțiale oferite de cetățeni pentru a 
dovedi că un partid politic european sau o fundație politică europeană nu îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (c) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 justifică transmiterea cererii către Autoritate.

 La nivelul comisiei

Recomandarea coordonatorilor va fi inclusă pe ordinea de zi a comisiei în timp util, înainte de 
expirarea termenului de patru luni prevăzut la articolul 235 alineatul (3) al treilea paragraf din 
Regulamentul de procedură.

Comisia poate organiza o dezbatere cu privire la cererea adresată de grupul de cetățeni, ținând 
seama de recomandarea coordonatorilor.

Comisia va decide, cu majoritatea membrilor care o compun și care trebuie să reprezinte cel 
puțin trei grupuri politice, dacă va comunica cererea formulată de grupul de cetățeni 
Președintelui, pentru ca acesta să o transmită mai apoi Parlamentului. În cazul în care 
majoritatea nu este întrunită, procedura va fi considerată încheiată.

Persoana de contact desemnată de grupul de cetățeni va fi informată în scris cu privire la 
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decizia comisiei.

 Informarea Președintelui

Președintele comisiei va informa Președintele Parlamentului printr-o scrisoare cu privire la 
decizia comisiei.


