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Domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu 
articolul 110 privind reformarea din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele: 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 180 și 181, în cadrul comisiei competente 
pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din 
propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi 
acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente 
pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive 
urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate 
de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a 
amendamentelor.”

Având în vedere avizul anexat la prezenta al Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice 
ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând 
cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în 
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cauză nu cuprinde nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare 
în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent 
cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului 
existent, fără modificări de fond ale acestuia.

În concluzie, la reuniunea sa din 14 iunie 2022, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă și 0 abțineri1, a hotărât să recomande Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO), în calitate de comisie competentă, să înceapă examinarea propunerii 
menționate mai sus în conformitate cu articolul 110.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Membri prezenți la votul final: Adrián Vázquez Lázara (președinte), Sergey Lagodinsky (vicepreședinte), 
Marion Walsmann (vicepreședintă), Lara Wolters (vicepreședintă), Raffaele Stancanelli (vicepreședinte), Pascal 
Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, Esteban Gonzáles Pons, Virginie Joron, Gilles 
Lebreton, Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, 
Javier Zarzalejos; Brando Benifei (pentru Franco Roberti), Emil Radev (pentru Axel Voss), Luisa Regimenti 
(pentru Jiří Pospíšil), René Repasi (pentru Tiemo Wölken), Kosma Złotowski (pentru Angel Dzhambazki), 
François-Xavier Bellamy [pentru Didier Geoffroy conform articolului 209 alineatul (7) din Regulamentul de 
procedură], Claude Gruffrat [pentru Marie Toussaint conform articolului 209 alineatul (7) din Regulamentul de 
procedură].
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Anexă
GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 11 MAI 2022

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și 
finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (reformare)
COM(2021) 734 of 25.11.2021 - 2021/0375 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, 
al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 12 și la 14 ianuarie 2022 în vederea examinării 
propunerii menționate mai sus prezentate de Comisie.

La acele reuniuni1, în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de reformare a Regulamentului (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 europene, grupul de lucru consultativ a stabilit, de 
comun acord, următoarele.
1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general 
pentru identificarea modificărilor de fond:

- la articolul 10 alineatul (3), adăugarea cuvintelor „și (e)” și „și (d)”;
- la articolul 21 alineatul (3), înlocuirea cuvintelor „într-un mod vizibil și ușor de utilizat” 

cu cuvintele „în concordanță cu articolul 4 alineatul (1) litera (i)”;
- la articolul 23 alineatul (7) al doilea paragraf, înlocuirea trimiterii la „articolele 78 și 79 din 

Regulamentul financiar”, prevăzută în prezent la articolul 20 alineatul (6) litera (b) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, cu o trimitere la „articolele 98-100 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046”;

- la articolul 33 alineatul (1), cuvintele „ale Autorității”;
- la articolul 33 alineatul (3), cuvintele „la litera (f)”;
- în anexa I, adăugarea cuvintelor „și (e)” și „și (d)”.

2. La considerentul 22, cuvintele „noua procedură” ar trebui înlocuite cu cuvintele „procedura 
de verificare”.
3. La articolul 6 alineatul (1) litera (c), trimiterea la „punctul 5” ar trebui înlocuită cu o trimitere 
la „punctul 4”.

1 Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea 
lingvistică originală a textului în discuție.
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4. La articolul 23 alineatul (11), trimiterea la „alineatele (8) și (9)” ar trebui înlocuită cu 
o trimitere la „alineatele (9) și (10)”.
5. La articolul 31 litera (b), trimiterea la „articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (vi)” ar 
trebui înlocuită cu o trimitere la „articolul 30 alineatul (2) litera (a) punctul (vi)”.

Prin urmare, examinarea propunerii a permis grupului de lucru consultativ să concluzioneze, în 
unanimitate, că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost 
indicate ca atare. Grupul de lucru a concluzionat, de asemenea, în ceea ce privește codificarea 
dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, că propunerea 
se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F.DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Jurisconsult Jurisconsult Director general


