
PE649.546v01-00

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000029/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Subiect: Situația negocierilor Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele 
membre

În mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de Regulament privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre 
(„regulamentul”).

Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură privind propunerea de regulament în aprilie 2019 și 
s-a declarat pregătit să înceapă negocierile interinstituționale. Consiliul a discutat propunerea de 
regulament în cadrul reuniunilor sale, însă nu a adoptat încă o poziție și nici nu a informat în mod 
suficient Parlamentul cu privire la stadiul actual al negocierilor privind regulamentul.

Parlamentul a solicitat Consiliului să comunice în mod adecvat cu privire la negocierile sale în curs și 
a subliniat că, pus în fața unui fapt împlinit, nu va parafa pur și simplu textul Consiliul European, fără 
să fi negociat în mod adecvat cu privire la toate elementele pachetului privind CFM și la legislația 
sectorială, inclusiv regulamentul 1 .

În acest context, am dori ca Consiliul să răspundă la următoarele întrebări:

1. Care sunt principalele aspecte ale regulamentului aflate încă în discuție în cadrul Consiliului?

2. Deoarece regulamentul se întemeiază pe articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, acesta face obiectul procedurii legislative ordinare. Având în vedere 
că articolul 15 alineatul (1) din TUE prevede că Consiliul European „nu exercită funcții legislative”, 
poate Consiliul să confirme că concluziile Consiliului European privind cadrul financiar multianual nu 
vor aborda conținutul material al propunerii, inclusiv în ceea ce privește aspecte precum procedura de 
luare a deciziilor care trebuie aplicată, deoarece acest lucru ar reprezenta o încălcare clară a 
prerogativelor legislative ale colegiuitorilor?

3. Când intenționează Consiliul să înceapă negocierile cu Parlamentul?

Depunere: 06/03/2020

Dată-limită: 07/06/2020

1 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (Texte adoptate, 
P9_TA(2019)0032).


