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SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman agrees on the whole with the approach taken by the rapporteur of the 
committee responsible. One of the primary obligations of the European Parliament is to 
improve its procedures and its internal legislative techniques in order to speed up the 
processing of simplification dossiers.

Nevertheless, this effort must not detract from the procedures laid down in primary law, 
especially the codecision procedure where the role of Parliament is of the highest importance 
owing to its democratic contribution to the decision-making process of the EU. In short, this 
means that any amendments to Parliament's internal procedures must comply with the 
relevant provisions of the Treaties.

Your draftsman suggests, therefore, certain modifications of the Rules of Procedure which 
should be taken into consideration with a view to ensuring that the goals of simplification are 
sufficiently credible and easy to be attained.

Revision of Rule 80 seems necessary in order to streamline the mechanism for the adoption of 
codifications in the light of the commitments entered into by all relevant stakeholders with 
regard to the simplification process. The amended Rule 80 will enable the Committee on 
Legal Affairs to examine the scope of a codification proposal and refer it directly to the 
Plenary if it does not contain any substantive changes. If it does, the Committee will propose 
the rejection of the Commission proposal.

A new Rule 80a should then be introduced in order to provide a specific procedure for 
recasting legislative texts. As already stated in the EP Resolution on a Strategy for 
simplification of the regulatory environment, recasting is, along with codification, one of the 
primary means of simplifying the acquis communautaire and should be used as widely as 
possible.

New Rule 80a will therefore empower the Committee on Legal Affairs to examine any 
recasting proposals. Each proposal will be referred to the committee responsible for 
consideration, which will enjoy special amending powers depending on the outcome of the 
Legal Affairs Committee's examination.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text în vigoare Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 80 alineatul (1)
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(1) Atunci când Comisia înaintează 
Parlamentului o propunere de codificare 
oficială a legislaţiei comunitare, aceasta se 
trimite la comisia competentă pentru afaceri 
juridice. În cazul în care se dovedeşte că 
propunerea nu implică nicio modificare de 
fond a legislaţiei comunitare, se aplică 
procedura prevăzută la articolul 43.

(1) Atunci când Comisia înaintează 
Parlamentului o propunere de codificare 
oficială a legislaţiei comunitare, aceasta se 
trimite la comisia competentă pentru afaceri 
juridice. Aceasta o examinează pentru a se 
asigura că nu este decât o simplă 
codificare, ce nu implică nicio modificare 
de substanţă.

Justification

This amendment aims at simplifying the processing of codification proposals within the 
committee responsible for legal affairs, by means of a clearer text and a stricter procedure, 
for deleting any reference to Rule 43 would avoid needless complexity at the committee level 
and, at the same time, would leave the present prerogatives of the plenary unchanged. As a 
result, the first phase of the procedure, which will take place within the Committee on Legal 
Affairs, will be simpler and more effective.

Amendamentul 2
Articolul 80 alineatul (2)

(2) Preşedintele comisiei competente sau 
raportorul desemnat de aceasta pot 
participa la examinarea şi la elaborarea 
propunerii de codificare. Dacă este cazul, 
comisia competentă îşi poate da avizul în 
prealabil. 

(2) Comisia competentă pentru afaceri 
juridice poate solicita comisiei competente 
în fond să emită un aviz.

Justification

The proposed change concerns the possibility for the Committee on Legal Affairs to ask the 
committee responsible for an opinion as an element of assessment while examining the 
proposal for codification. This amendment reflects the practice currently followed and, in any 
case, would let the committee responsible intervene by means of an opinion, if requested. As a 
result, the first phase of the procedure, to be followed within the Committee on Legal Affairs, 
will be simpler and stricter.

Amendamentul 3
Articolul 80 alineatul (3)

(3) Prin derogare de la dispoziţiile 
prevăzute la articolul 43 alineatul (3), 

(3) În cazul în care comisia competentă 
pentru afaceri juridice ajunge la concluzia 
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procedura simplificată nu se poate aplica 
unei propuneri de codificare oficială, în 
cazul opunerii majorităţii membrilor 
comisiei competente pentru afaceri juridic 
sau ai comisiei competente în fond.

că propunerea nu aduce modificări de 
substanţă legislaţiei comunitare, ea o 
supune aprobării Parlamentului prin vot 
unic, la textul propunerii nefiind admisibil 
niciun amendament. 

Justification

Rules 43 and 131, which deal with the 'simplified procedure' and the 'procedure in plenary 
without amendment and debate' respectively, contain provisions enabling the proposal to be 
open to amendment. Any such possibility is, however, at variance with the whole concept of 
codification, and incompatible with the existing interinstitutional agreement on the subject, 
and in particular paragraph 6 thereof, from which it can be deduced that the intention of 
Parliament and the Council is to commit themselves not to make any substantive changes to 
codification proposals.

Amendamentul 4
Articolul 80 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul în care comisia competentă 
pentru afaceri juridice ajunge la concluzia 
că propunerea nu aduce modificări de 
substanţă legislaţiei comunitare, ea 
propune respingerea propunerii.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the 
normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, 
surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the 
Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a recasting 
proposal) than to burden the Parliament with additional work.

Amendamentul 5
Articolul 80a (nou)

Articolul 80a 
Reformare

(1) Atunci când Comisia înaintează 
Parlamentului o propunere de reformare 
oficială a legislaţiei comunitare, aceasta se 
trimite spre examinare comisiei competente 
pentru afaceri juridice. O propunere de 
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reformare oficială a legislaţiei comunitare 
înseamnă o propunere de adoptare a unui 
act juridic sub forma unui text unic ce 
cuprinde modificări de substanţă la acte 
juridice existente şi codifică, de asemenea, 
dispoziţii care rămân neschimbate. Noul 
act juridic înlocuieşte şi abrogă actele 
anterioare.
(2) În cazul în care comisia competentă 
pentru afaceri juridice ajunge la concluzia 
că propunerea nu aduce modificări de 
substanţă legislaţiei comunitare, în afară 
de cele stabilite în mod clar în textul 
propunerii, comisia informează 
Preşedintele care, în conformitate cu 
articolul 40, trimite propunerea respectivă 
comisiei competente spre examinare în 
cadrul procedurii normale aplicabile 
examinării propunerilor legislative. În 
acest caz şi în condiţiile stabilite la 
articolele 150 şi 151, amendamente la 
propunerea respectivă sunt admisibile 
numai în cazul în care acestea se referă la 
acele părţi care conţin modificări de 
substanţă. Amendamentele care se referă la 
dispoziţiile care rămân neschimbate nu 
sunt, prin urmare, admisibile.
(3) Cu toate acestea, preşedintele comisiei 
competente în fond poate admite astfel de 
amendamente, în cazul în care sunt depuse 
individual de deputaţi, dacă acest lucru se 
impune din motive obiective de coerenţă a 
textului cu modificările de substanţă aduse 
de propunerea respectivă. Aceeaşi regulă se 
aplică mutatis mutandis în şedinţele 
plenare.
(4) În cazul în care comisia competentă 
pentru afaceri juridice ajunge la concluzia 
că propunerea nu aduce modificări de 
substanţă legislaţiei comunitare, în afară 
de cele stabilite în mod clar în textul 
propunerii, ea propune respingerea 
propunerii.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the 
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normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, 
surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the 
Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a proper 
recasting proposal) than to burden the Parliament with additional work.
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