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Amendamentul 12
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Propunere de decizie – punctul 4

Text în vigoare Amendament

(4.) hotărăşte, în conformitate cu articolul 
204 litera (c), publicarea Deciziei 
Conferinţei preşedinţilor privind rapoartele 
din proprie iniţiativă, astfel cum a fost 
modificată de Decizia Parlamentului 
European din 12 decembrie 2007, ca anexă 
la Regulamentul de procedură;

(4.) hotărăşte, în conformitate cu articolul 
204 litera (c), publicarea Deciziei 
Conferinţei preşedinţilor privind rapoartele 
din proprie iniţiativă, astfel cum a fost 
modificată de deciziile Parlamentului 
European din 12 decembrie 2007 şi din 14 
februarie 2008, ca anexă la Regulamentul 
de procedură; încredinţează Secretarului 
său General sarcina de a actualiza anexa 
respectivă în conformitate cu viitoarele 
decizii ale Conferinţei preşedinţilor 
privind această chestiune;

Or. en

Amendamentul 13
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Text în vigoare Amendament

(1a.) Rapoartele din proprie iniţiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate 
cu procedura prezentării succinte, 
prevăzută la articolul 131a.  
Amendamentele la astfel de texte nu sunt 
admisibile în vederea examinării în 
şedinţa plenară, cu excepţia cazului în 
care au fost depuse de raportor pentru a fi 
luate în considerare informaţii noi, dar 
pot fi depuse propuneri de rezoluţie 
pentru înlocuirea unor propuneri de 
rezoluţie, în conformitate cu articolul 151 
alineatul (4). Dispoziţiile prezentului 
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alineat nu se aplică în cazul în care 
obiectul raportului necesită o dezbatere 
prioritară în şedinţa plenară, în cazul în 
care raportul este întocmit în temeiul 
dreptului de iniţiativă menţionat la 
articolul 39 sau la articolul 39a, sau în 
cazul în care raportul poate fi considerat 
de Conferinţa preşedinţilor ca fiind un 
raport strategic, în conformitate cu 
criteriile stabilite de Conferinţa 
preşedinţilor1. 
______________
1A se vedea Decizia Conferinţei preşedinţilor cu 
privire la această chestiune, inclusă în anexa.... la 
Regulamentul de procedură.

Or. en

Amendamentul 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Text în vigoare Amendament

(1a.) Cu excepţia rapoartelor întocmite în 
temeiul drepturilor de iniţiativă 
menţionate la articolul 33 şi la articolul 
39a, şi cu excepţia rapoartelor considerate 
de Conferinţa preşedinţilor1 rapoarte 
strategice, rapoartele din proprie iniţiativă 
sunt examinate în şedinţă plenară, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 131a.  
Prin derogare de la articolul 150 alineatul 
(1), amendamentele la aceste rapoarte 
sunt admisibile în vederea examinării în 
şedinţa plenară numai în cazul în care 
sunt depuse de comisia competentă, de cel 
puţin două grupuri politice sau de cel 
puţin o zecime dintre deputaţii în 
Parlamentul European.
Cu titlu excepţional, şi pe baza unor 
motive întemeiate, Conferinţa 
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preşedinţilor poate decide examinarea 
unui astfel de raport în conformitate cu 
normele generale de procedură.
______________
1A se vedea Decizia Conferinţei preşedinţilor cu 
privire la această chestiune, inclusă în anexa.... la 
Regulamentul de procedură.

Or. en

Amendamentul 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 110 – alineatul (4)  – al doilea paragraf

Text în vigoare Amendament

La celelalte întrebări (întrebări fără caracter 
prioritar) trebuie să se răspundă în termen 
de şase săptămâni de la transmiterea 
acestora la instituţia în cauză.

La celelalte întrebări (întrebări fără caracter 
prioritar) trebuie să se răspundă în termen 
de şase săptămâni de la transmiterea 
acestora la instituţia în cauză. Nu există 
nicio limită privind numărul întrebărilor 
fără caracter prioritar care pot fi 
prezentate de către un deputat.

Or. en

Amendamentul 16
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 110 – alineatul (4)  – al doilea paragraf

Text în vigoare Amendament

La celelalte întrebări (întrebări fără caracter 
prioritar) trebuie să se răspundă în termen 
de şase săptămâni de la transmiterea 
acestora la instituţia în cauză.

La celelalte întrebări (întrebări fără caracter 
prioritar) trebuie să se răspundă în termen 
de două săptămâni de la transmiterea 
acestora la instituţia în cauză.

Or. en
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Justification

Member's first responsibility is to the citizens who elect him/her directly, therefore there is a 
political need for a fast respond.

Amendamentul 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 131a (nou)

Text în vigoare Amendament

Articolul 131a
Prezentare succintă

La cererea raportorului şi la propunerea 
Conferinţei preşedinţilor, Parlamentul 
poate decide, de asemenea, ca un punct de 
pe ordinea de zi care nu necesită o 
dezbatere amplă să fie examinat în 
şedinţa plenară în cadrul unei prezentări 
succinte realizate de raportor. În acest 
caz, Comisia are posibilitatea să realizeze 
o intervenţie, urmată de intervenţiile 
deputaţilor, în conformitate cu procedura 
de intervenţie „la cerere”(„catch the 
eye”). Deputaţii au de asemenea dreptul 
să reacţioneze prin prezentarea unei 
declaraţii scrise suplimentare, în 
conformitate cu articolul 142 alineatul 
(7).

Or. en

Amendamentul 18
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 131a (nou)

Text în vigoare Amendament

Articolul 131a
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Prezentare succintă
La cererea raportorului sau la 
propunerea Conferinţei preşedinţilor, 
Parlamentul poate decide, de asemenea, 
ca un punct de pe ordinea de zi care nu 
necesită o dezbatere amplă să fie 
examinat în şedinţa plenară, în cadrul 
unei prezentări succinte realizate de 
raportor. În acest caz, Comisia are 
posibilitatea să intervină şi orice deputat 
are dreptul să reacţioneze prin 
prezentarea unei declaraţii scrise 
suplimentare, în conformitate cu articolul 
142 alineatul (7).

Or. en

Amendamentul 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 142 – alineatul 5

Text în vigoare Amendament

(5.) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia şi Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Cu toate 
acestea, în cazul în care dezbaterea se 
referă la o propunere a Comisiei, 
Preşedintele invită Comisia să ia prima 
cuvântul, pentru a prezenta pe scurt 
propunerea, iar în cazul unui text 
provenind de la Consiliu, Preşedintele 
poate invita Consiliul să ia primul 
cuvântul; raportorul este cel care urmează 
în ambele cazuri. Consiliul şi Comisia pot 
lua din nou cuvântul, în special pentru a 
răspunde la intervenţiile deputaţilor. 

(5.) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia şi Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Cu toate 
acestea, în cazul în care dezbaterea se 
referă la o propunere a Comisiei, 
Preşedintele invită Comisia să ia prima 
cuvântul, pentru a prezenta pe scurt 
propunerea, iar în cazul unui text 
provenind de la Consiliu, Preşedintele 
poate invita Consiliul să ia primul
cuvântul; raportorul este cel care urmează 
în ambele cazuri. Consiliul, Comisia şi 
raportorul pot lua din nou cuvântul, în 
special pentru a răspunde la intervenţiile 
deputaţilor. 

Or. en
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Amendamentul 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 151 – alineatul 4

Text în vigoare Amendament

(4.) Un grup politic poate depune o 
propunere de rezoluţie pentru înlocuirea 
unei propuneri de rezoluţie fără caracter 
legislativ conţinută într-un raport al unei 
comisii.

(4.) Un grup politic poate depune o 
propunere de rezoluţie pentru înlocuirea 
unei propuneri de rezoluţie fără caracter 
legislativ conţinută într-un raport al unei 
comisii.

În acest caz, grupul nu poate prezenta 
amendamente la propunerea de rezoluţie 
a comisiei competente. Propunerea de 
rezoluţie a grupului nu poate fi mai lungă 
decât cea a comisiei competente.  
Propunerea se supune fără amendamente 
aprobării Parlamentului printr-un vot unic.

Propunerea de rezoluţie a grupului nu 
poate fi mai lungă decât cea a comisiei 
competente.  Propunerea se supune fără 
amendamente aprobării Parlamentului 
printr-un vot unic.

Or. en

Amendamentul 21
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa IIa (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA IIa 
Orientări privind  întrebările cu solicitare 
de răspuns scris în temeiul articolului 110 
1. Întrebările cu solicitare de răspuns 
scris trebuie: 
- să intre în competenţa şi să ţină de 
responsabilitatea Comisiei şi a Consiliului 
şi să fie de interes general,
- să fie concise şi să cuprindă o 
interogaţie explicită;
- să nu conţină limbaj ofensator;
- să nu se refere la o chestiune strict 
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personală.
2. În cazul în care o întrebare nu respectă 
aceste orientări, Secretariatul comunică 
autorului întrebării o sugestie adecvată.   
3. În cazul în care o întrebare identică sau 
similară a fost deja prezentată şi a primit 
un răspuns în cursul ultimelor  şase luni, 
Secretariatul trimite autorului o copie a 
întrebării precedente şi a răspunsului.  
Noua întrebare nu este comunicată decât 
dacă autorul acesteia invocă elemente noi 
importante sau doreşte să obţină 
informaţii suplimentare.
4. Dacă întrebarea urmăreşte obţinerea 
unor informaţii factuale sau statistice 
care sunt deja disponibile la biblioteca 
Parlamentului, autorul întrebării este 
informat şi îşi poate retrage întrebarea.
5. Întrebările privind chestiuni similare 
pot primi un răspuns comun.

Or. en

Amendamentul 22
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa IIa (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA IIa 

Orientări privind  întrebările cu solicitare 
de răspuns scris în temeiul articolului 110 
1. Întrebările cu solicitare de răspuns 
scris trebuie: 
- să se refere la chestiuni care se înscriu 
în domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene;
- să fie concise şi să cuprindă o cerere de 
informare sau de clarificare; acestea nu 
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pot fi simple declaraţii sau afirmaţii;
- să nu conţină limbaj ofensator;
- să nu se refere la o chestiune strict 
personală.
2. În cazul în care o întrebare nu respectă 
aceste orientări, Secretariatul oferă 
sfaturi autorului întrebării privind modul 
în care aceasta poate fi formulată pentru 
a fi admisibilă.
3. În cazul în care o întrebare identică sau 
similară a fost deja prezentată şi a primit 
un răspuns în cursul ultimelor  şase luni, 
Secretariatul trimite autorului o copie a 
întrebării precedente şi a răspunsului.  
Noua întrebare nu este comunicată decât 
dacă autorul acesteia prezintă elemente 
noi importante sau doreşte să obţină 
informaţii suplimentare.
4. Întrebările privind chestiuni similare 
pot primi un răspuns comun.

Or. en

Amendamentul 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa IIa (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA IIa 
Orientări privind  întrebările cu solicitare 
de răspuns scris în temeiul articolului 110 
1. Întrebările cu solicitare de răspuns 
scris trebuie: 
- să se refere la chestiuni care se înscriu 
în competenţele Uniunii Europene şi în 
atribuţiile instituţiilor acesteia;
- să fie concise şi să cuprindă o 
interogaţie explicită;
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- să nu conţină limbaj ofensator;
- să nu se refere la o chestiune strict 
personală.
2. În cazul în care o întrebare nu respectă 
aceste orientări, Secretariatul comunică 
autorului întrebării o sugestie adecvată.  
3. În cazul în care o întrebare identică sau 
similară a fost deja prezentată şi a primit 
un răspuns în cursul ultimelor  şase luni, 
Secretariatul trimite autorului o copie a 
întrebării precedente şi a răspunsului.  
Noua întrebare nu este comunicată decât 
dacă autorul acesteia invocă elemente noi 
importante sau doreşte să obţină 
informaţii suplimentare.
4. Întrebările privind chestiuni similare 
pot primi un răspuns comun.

Or. en
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