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Amendamentul 85
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Amendament orizontal

Textul în vigoare Amendamentul

Amendament orizontal prin care se 
sugerează  să nu se includă nicio normă 
referitoare la Tratatul de la Lisabona 
înainte de încheierea procesului de 
ratificare

Or. en

Justificare

Astfel de norme pot fi adoptate doar dacă și atunci când procesul de ratificare a Tratatului de 
la Lisabona s-a încheiat. Fără a aduce atingere posibilelor lucrări și discuții pregătitoare în 
cadrul comisiei, va exista suficient timp pentru reluarea și finalizarea sa de către următorul 
Parlament între sfârșitul procesului de ratificare și ziua posibilei intrări în vigoare a noului 
tratat.

Amendamentul 86
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Parlamentul poate elabora norme în 
materie de transparență privind interesele 
financiare ale membrilor săi, care sunt 
anexate la prezentul regulament1.

(1) Parlamentul elaborează norme în 
materie de transparență privind interesele 
financiare ale membrilor săi, care sunt 
anexate la prezentul regulament¹.

Or. en

Justificare

Anexa există deja, iar Parlamentul poate, prin urmare, să facă dovada angajamentului său 
puternic în ceea ce privește transparența. Ținând seama de acest angajament, în anexă ar 
trebui să se menționeze faptul că informațiile orale furnizate de un deputat și care implică un 
interes financiar sunt înregistrate în procesul-verbal, așa cum se întâmplă deja în cazul 
                                               
1 A se vedea anexa I.
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oricărei intervenții în plen, că acestea trebuie să fie explicite la nivel de comisie atunci 
deputatul în cauză este propus și ca raportor.

Amendamentul 87
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 10a – alineatul 1 (nou)
Articolul 10a – alineatul 2 (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 10a
Observatori

(1) În cazul semnării unui tratat de 
aderare a unui stat la Uniunea 
Europeană, Președintele poate, după ce a 
obținut acordul Conferinței președinților, 
să invite Parlamentul statului aderent să 
desemneze dintre membrii săi un număr 
de observatori egal cu numărul viitoarelor 
locuri în Parlamentul European atribuite 
statului respectiv.
Acești observatori iau parte la lucrările 
Parlamentului, până la intrarea în 
vigoare a tratatului de aderare, și au 
dreptul de a lua cuvântul în cadrul 
comisiilor și al grupurilor politice. Ei nu 
au drept de vot sau dreptul de a participa 
la alegeri pentru funcții în cadrul 
Parlamentului. Participarea lor nu are 
niciun efect juridic asupra lucrărilor 
Parlamentului.
Modalitatea de tratament în cazul 
acestora va fi similară cu cea a unui 
deputat în Parlament în ceea ce privește 
utilizarea facilităților Parlamentului și 
rambursarea costurilor ocazionate de 
activitățile lor de observatori.
(2) (*) Alineatul (1) se aplică mutatis 
mutandis, până la intrarea în vigoare a 
dispoziției1 prin care un număr de locuri 
suplimentare este alocat anumitor state 
membre până la sfârșitul celei de-a șaptea 
legislaturi. Statele membre în cauză sunt 
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invitate să desemneze ca observatori acei 
candidați care ar fi fost aleși în cazul în 
care locurile suplimentare în Parlament 
ar fi fost deja alocate în momentul 
desfășurării alegerilor europene 
precedente.
____________________________
1 În conformitate cu concluziile Consiliului 
European din 11 și 12 decembrie 2008.

Or. en

Amendamentul 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 10a (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 10a (*)
În temeiul Declarației relevante a 
Consiliului European din decembrie 
2008, odată ce Tratatul de la Lisabona 
intră în vigoare, cei 18 deputați 
suplimentari care rezultă din diferența  
dintre componența fixată pentru alegerile 
europene din 2009 și cea specificată în 
declarațiile anexate la Actul final al 
Conferinței interguvernamentale din 
2007, intră în Parlamentul European cu 
statut de observatori.
Acești deputați observatori se bucură de 
toate prerogativele acordate deputaților în 
Parlamentul European, odată ce legislația 
primară a Uniunii Europene a fost 
modificată, astfel cum este stipulat în 
Declarația Consiliului European din 
decembrie 2008.
Numirea deputaților observatori este 
responsabilitatea fiecărui stat membru în 
cauză, în temeiul legislației sale electorale 
naționale, și este adoptată în termen de 30 
de zile calendaristice de la publicarea 
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Tratatului de la Lisabona în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. es

Amendamentul 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Conferința președinților este 
autoritatea responsabilă de organizarea 
unei consultări structurate cu societatea 
civilă europeană cu privire la subiectele 
majore de pe agenda politică europeană. 
Biroul desemnează un vicepreședinte 
însărcinat cu punerea în aplicare a 
acestei consultări. Acesta prezintă 
periodic Conferinței președinților un 
raport privind activitățile pe care le-a 
desfășurat în acest domeniu. 

Or. fr

Amendamentul 90
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 28 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Orice deputat poate pune întrebări în 
legătură cu activitățile Biroului, ale 
Conferinței președinților și ale chestorilor. 
Aceste întrebări sunt prezentate în scris 
Președintelui; întrebările sunt publicate, 
însoțite de răspunsuri, în Buletinul
Parlamentului în termen de treizeci de zile 
de la prezentare.

(2) Orice deputat poate pune întrebări în 
legătură cu activitățile Biroului, ale 
Conferinței președinților și ale chestorilor. 
Aceste întrebări sunt prezentate în scris 
Președintelui; întrebările sunt notificate 
deputaților și publicate, însoțite de 
răspunsuri, pe site-ul internet al
Parlamentului în termen de 30 de zile de la 
prezentare.
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Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentul 1 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000)]

Justificare

Acest amendament ține cont de faptul că Buletinul nu mai există.

Amendamentul 91
Íñigo Méndez de Vigo

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 30a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 30a
Intergrupurile

Deputații pot forma intergrupuri, acestea 
putând juca un rol informal important în 
promovarea schimburilor de opinii cu 
privire la chestiuni specifice între 
diferitele grupuri politice, incluzând 
deputați din diferite comisii parlamentare 
și promovând contactele dintre deputați și 
societatea civilă.
Intergrupurile nu se pot implica în 
activități care pot genera confuzii în 
raport cu activitățile oficiale ale 
Parlamentului sau ale organelor sale. Sub 
rezerva respectării condițiilor prevăzute în 
Normele privind constituirea 
intergrupurilor, astfel cum au fost 
adoptate de Birou, grupurile politice 
facilitează activitățile intergrupurilor 
punându-le la dispoziție sprijin logistic.

Or. en

Amendamentul 92
Kathy Sinnott

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 30a (nou)
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Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 30a
Intergrupurile

Deputații pot forma intergrupuri, acestea 
putând juca un rol informal important în 
promovarea schimburilor de opinii cu 
privire la chestiuni specifice între 
diferitele grupuri politice, incluzând 
deputați din diferite comisii parlamentare 
și promovând contactele dintre deputați și 
societatea civilă.
Intergrupurile nu se pot implica în 
activități care pot genera confuzii în 
raport cu activitățile oficiale ale 
Parlamentului sau ale organelor sale. Sub 
rezerva respectării condițiilor prevăzute în 
Normele privind constituirea 
intergrupurilor, astfel cum au fost 
adoptate de Birou, grupurile politice 
facilitează activitățile intergrupurilor 
punându-le la dispoziție sprijin logistic.

Or. en

Amendamentul 93
Richard Howitt

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 30a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 30
Intergrupurile

Deputații pot forma intergrupuri, acestea 
putând juca un rol informal important în 
promovarea schimburilor de opinii cu 
privire la chestiuni specifice între 
diferitele grupuri politice, incluzând 
deputați din diferite comisii parlamentare 
și promovând contactele dintre deputați și 
societatea civilă.
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Intergrupurile nu se pot implica în 
activități care pot genera confuzii în 
raport cu activitățile oficiale ale 
Parlamentului sau ale organelor sale. Sub 
rezerva respectării condițiilor prevăzute în 
Normele privind constituirea 
intergrupurilor, astfel cum au fost 
adoptate de Birou, grupurile politice 
facilitează activitățile intergrupurilor 
punându-le la dispoziție sprijin logistic.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază rolul și importanța intergrupurilor în promovarea cooperării 
între partide, între comisii și cu societatea civilă cu privire la chestiuni specifice, și subliniază 
modul în care ar trebui facilitată activitatea intergrupurilor, în conformitate cu normele 
adoptate de Birou.

Amendamentul 94
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Examinarea respectării drepturilor 
fundamentale, a principiilor subsidiarității 
și proporționalității, a statului de drept și 

a implicațiilor financiare

Respectarea Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene

La examinarea unei propuneri legislative,
Parlamentul acordă o atenție deosebită 
respectării drepturilor fundamentale și ia 
măsuri, în special, pentru ca actul 
legislativ să fie în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, cu principiile subsidiarității și 
proporționalității și cu statul de drept. De 
asemenea, în cazul în care propunerea 
are implicații financiare, Parlamentul 
verifică dacă sunt prevăzute resurse 
financiare suficiente.

(1) În toate activitățile sale, Parlamentul 
respectă pe deplin drepturile fundamentale 
prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Parlamentul respectă, de asemenea, pe 
deplin drepturile și principiile prevăzute la 
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articolul 2 și la articolul 6 alineatele (2) și 
(3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.
(2) În cazul în care comisia competentă în 
fond, un grup politic sau cel puțin 
patruzeci de deputați consideră că o 
propunere de act legislativ sau părți ale 
unei astfel de propuneri nu respectă 
drepturile înscrise în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
chestiunea este trimisă, la cererea 
acestora, comisiei responsabile cu 
interpretarea Cartei drepturilor 
fundamentale. Avizul comisiei respective 
se anexează la raportul comisiei 
competente în fond.
În cazul în care comisia responsabilă 
stabilește că drepturile înscrise în Cartă 
au fost încălcate, propunerea de act 
juridic este trimisă înpoi autorului 
inițiativei.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 2 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Ultima teză a fost adăugată pentru a da mai multă greutate avizului comisiei.

Amendamentul 95
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36a (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 36a (*)
Respectarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității
(1) La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
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excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.
(2) La cererea comisiei competente în 
fond sau din proprie inițiativă, comisia 
responsabilă de aspectele menționate la 
alineatul (1) poate formula recomandări 
cu privire la orice propunere de act 
legislativ.
(3) În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
se trimite comisiei competente în fond și 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. În cazul în care 
Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaților înaintea votului, ca document 
de ședință. Președintele comisiei 
competente în fond poate solicita ca 
dosarul să fie retrimis comisiei.
(4) În cazul în care avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin o 
treime din toate voturile alocate
parlamentelor naționale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
decizie înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile.
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(5) În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naționale, comisia 
responsabilă de respectarea principiului 
subsidiarității, după ce a examinat avizele 
motivate ale parlamentelor naționale și 
Comisiei, fie recomandă Parlamentului să 
respingă propunerea din motive legate de 
încălcarea principiului subsidiarității, fie 
adresează Parlamentului orice altă 
recomandare, care poate include sugestii 
de modificare cu privire la respectarea 
principiului subsidiarității.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul adoptării unei 
recomandări de respingere a propunerii 
cu majoritatea voturilor exprimate, 
Președintele declară procedura încheiată. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, ținând 
cont de orice recomandări aprobate de 
Parlament.
(6) În cazul în care Comitetul Regiunilor 
transmite Parlamentului un aviz prin care 
se opune unei propuneri de act legislativ 
din motive legate de încălcarea 
principiului subsidiarității, avizul este 
trimis comisiei competente în fond și 
comisiei responsabile de aspectele 
menționate la alineatul (1). Comisia 
responsabilă de respectarea principiului 
subsidiarității poate formula recomandări 
care sunt supuse la vot înainte de 
încheierea primei lecturi.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de 
raport (PE 405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Transpune în Regulamentul de procedură noile proceduri pentru parlamentele naționale cu 
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privire la respectarea principiului subsidiarității (procedura „cartonașului galben” și 
procedura „cartonașului portocaliu”). 
Deoarece, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, Comitetul Regiunilor poate înainta o acțiune din motive 
de încălcare a principiului subsidiarității, Parlamentul ar trebui să acorde o atenție 
deosebită oricărui aviz al acestui comitet care se opune unei propuneri de act din motivele 
menționate.

Amendamentul 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36a (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 36a (*)
Examinarea respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității

(1) La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.
(2) La cererea comisiei competente în 
fond sau din proprie inițiativă, comisia 
responsabilă de aspectele menționate la 
alineatul (1) poate formula recomandări 
cu privire la orice propunere de act 
legislativ.
(3) În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
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se trimite comisiei competente în fond și 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. În cazul în care 
Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaților înaintea votului, ca document 
de ședință. Președintele comisiei 
competente în fond poate solicita ca 
dosarul să fie retrimis comisiei.
(4) În cazul în care avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin o 
treime din toate voturile alocate 
parlamentelor naționale sau un sfert în 
cazul unei propuneri de act legislativ 
prezentate în temeiul articolului 76 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul nu adoptă nicio 
decizie înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile.
(5) În cazul în care, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, avizele motivate 
referitoare la nerespectarea de către o 
propunere de act legislativ a principiului 
subsidiarității reprezintă cel puțin 
majoritatea simplă a voturilor alocate 
parlamentelor naționale, comisia 
responsabilă de respectarea principiului 
subsidiarității, după ce a examinat avizele 
motivate ale parlamentelor naționale și 
Comisiei, fie recomandă Parlamentului să 
respingă propunerea din motive de 
încălcare a principiului subsidiarității, fie 
adresează Parlamentului orice altă 
recomandare, care poate include sugestii 
de modificare cu privire la respectarea 
principiului subsidiarității.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul în care o recomandare de 
respingere a propunerii este adoptată cu 
majoritatea voturilor exprimate în 
Parlament sau în cazul în care o 
majoritate de 55 % din membrii 
Consiliului s-au opus propunerii, 
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Președintele declară procedura închisă. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, ținând 
cont de orice recomandări aprobate de 
Parlament.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]

Amendamentul 97
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36a (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 36a (*)
Examinarea respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității

(1) La examinarea unei propuneri de act 
legislativ, Parlamentul acordă o atenție 
deosebită respectării principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu 
excepția cazurilor urgente menționate la 
articolul 4 din Protocolul 1 privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană, Parlamentul nu își încheie 
prima lectură înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la 
articolul 6 din Protocolul 2 privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.
(2) La cererea comisiei competente în 
fond sau din proprie inițiativă, comisia 
responsabilă de aspectele menționate la 
alineatul (1) poate formula recomandări 
cu privire la orice propunere de act 
legislativ.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]
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Justificare

Acest amendament împarte procedurile pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarității în funcție de diferitele lor etape.

Amendamentul 98
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36b (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 36b (*)
Avize motivate

(1) În cazul în care un parlament național 
trimite Președintelui un aviz motivat în 
conformitate cu articolul 3 din Protocolul 
1 privind rolul parlamentelor naționale în 
Uniunea Europeană și cu articolul 6 din 
Protocolul 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, avizul 
se trimite comisiei competente în fond și 
se transmite spre informare comisiei 
responsabile de respectarea principiului 
subsidiarității. Comisiile țin seama de 
avizul motivat în conformitate cu 
prevederile de la articolul 7 alineatul (1) 
din Protocolul 2. În cazul în care 
Parlamentul primește un aviz motivat 
după ce comisia competentă în fond și-a 
adoptat raportul, avizul este distribuit 
deputaților înaintea votului, ca document 
de ședință. Președintele comisiei 
competente în fond poate solicita ca 
dosarul să fie retrimis comisiei.
(2) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Protocolul 2, 
avizele motivate referitoare la 
nerespectarea de către o propunere de act 
legislativ a principiului subsidiarității 
reprezintă cel puțin o treime din toate 
voturile alocate parlamentelor naționale 
sau un sfert în cazul unei propuneri de 
act legislativ prezentate în temeiul 
articolului 76 din Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul nu adoptă nicio decizie 
înainte ca autorul propunerii să-și 
exprime intențiile.
(3) În cazul în care, în temeiul articolului 
7 alineatul (3) din Protocolul 2, aceste 
avize motivate reprezintă cel puțin o 
majoritate simplă din voturile  atribuite 
parlamentelor naționale, comisia 
responsabilă de respectarea principiului
subsidiarității, după ce a acordat comisiei 
competente în fond posibilitatea de a fi 
audiată, evaluează avizele motivate 
prezentate de parlamentele naționale și de 
Comisie. Înainte de încheierea primei 
lecturi, comisia fie recomandă 
Parlamentului să respingă propunerea 
din motive legate de încălcarea 
principiului subsidiarității, fie prezintă 
Parlamentului o altă recomandare, care 
poate include sugestii de modificări legate 
de respectarea principiului subsidiarității.
Recomandarea este prezentată 
Parlamentului spre a fi dezbătută și 
votată. În cazul în care o recomandare de 
respingere a propunerii este adoptată cu 
majoritatea voturilor exprimate în 
Parlament sau în cazul în care o 
majoritate de 55 % din membrii 
Consiliului s-au opus propunerii, 
Președintele declară procedura închisă. 
În cazul în care Parlamentul nu respinge 
propunerea, procedura continuă, ținând 
cont de orice recomandări aprobate de 
Parlament.
(4) În cazul în care Comitetul Regiunilor 
transmite Parlamentului un aviz prin care 
se opune unei propuneri de act legislativ 
din motive legate de încălcarea 
principiului subsidiarității, avizul este 
trimis comisiei competente în fond și 
comisiei responsabile de respectarea 
principiului subsidiarității. Comisia 
responsabilă de respectarea principiului 
subsidiarității poate formula recomandări 
care sunt supuse la vot înainte de 
încheierea primei lecturi.
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Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 5 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Acest amendament descrie în continuare procedurile care trebuie adoptate de Parlament 
pentru îndeplinirea strictă a sarcinilor sale în temeiul noilor norme privind subsidiaritatea.

Amendamentul 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 39 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 paragraful (2) 
din Tratatul CE, să îi prezinte orice 
propunere adecvată în vederea adoptării 
unui act nou sau a modificării unui act 
existent, prin adoptarea unei rezoluții pe 
baza unui raport din proprie inițiativă al 
comisiei competente. Rezoluția se adoptă 
cu majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul. În același timp, Parlamentul 
poate fixa un termen pentru prezentarea 
propunerii.

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 paragraful (2) 
din Tratatul CE, să îi prezinte orice 
propunere adecvată în vederea adoptării 
unui act nou sau a modificării unui act 
existent, prin adoptarea unei rezoluții pe 
baza unui raport din proprie inițiativă al 
comisiei competente. Rezoluția se adoptă 
la votul final cu majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul. În același timp, 
Parlamentul poate fixa un termen pentru 
prezentarea propunerii.

Or. en

Amendamentul 100
Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 39 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 paragraful (2) 
din Tratatul CE, să îi prezinte orice 
propunere adecvată în vederea adoptării 
unui act nou sau a modificării unui act 

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în 
conformitate cu articolul 192 paragraful (2) 
din Tratatul CE, să îi prezinte orice 
propunere adecvată în vederea adoptării 
unui act nou sau a modificării unui act 
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existent, prin adoptarea unei rezoluții pe 
baza unui raport din proprie inițiativă al 
comisiei competente. Rezoluția se adoptă 
cu majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul. În același timp, Parlamentul 
poate fixa un termen pentru prezentarea 
propunerii. 

existent, prin adoptarea unei rezoluții pe 
baza unui raport din proprie inițiativă al 
comisiei competente. Rezoluția se adoptă 
la votul final cu majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul. În același timp, 
Parlamentul poate fixa un termen pentru 
prezentarea propunerii.

Or. de

Amendamentul 101
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 41 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Consultarea privind inițiativele prezentate 
de un stat membru

Procedurile legislative privind inițiativele 
prezentate de un stat membru

(1) Inițiativele prezentate de un stat 
membru în conformitate cu articolul 67 
alineatul (1) din Tratatul CE sau cu 
articolul 34 alineatul (2) și articolul 42 
din Tratatul UE sunt examinate în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol și ale articolelor 34-37, 40 și 51 din 
prezentul regulament.

(1) Inițiativele prezentate de un stat 
membru în conformitate cu articolul 76 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene sunt examinate în conformitate 
cu dispozițiile prezentului articol și ale 
articolelor 34-37, 40 și 51 din prezentul 
regulament.

(2) Comisia competentă poate invita un 
reprezentant al statului membru inițiator
să îi prezinte inițiativa respectivă. 
Reprezentantul poate fi însoțit de 
Președinția Consiliului.

(2) Comisia competentă poate invita 
reprezentanți ai statelor membre 
inițiatoare să îi prezinte inițiativa 
respectivă. Reprezentanții pot fi însoțiți de 
Președinția Consiliului.

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia 
competentă întreabă Comisia dacă a luat 
poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în 
care răspunsul este afirmativ, îi cere să o 
informeze în legătură cu poziția respectivă.

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia 
competentă întreabă Comisia dacă a luat 
poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în 
care răspunsul este afirmativ, îi cere să o 
informeze în legătură cu poziția respectivă.

(4) În cazul în care două sau mai multe 
propuneri inițiate de Comisie sau de către 
un stat membru, având același obiectiv 
legislativ, au fost prezentate Parlamentului 
simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, 
acestea fac obiectul unui raport unic. 

(4) În cazul în care două sau mai multe 
propuneri inițiate de Comisie sau de către 
un stat membru, având același obiectiv 
legislativ, au fost prezentate Parlamentului 
simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, 
acestea fac obiectul unui raport unic. 
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Comisia competentă precizează în acest 
raport textul la care se referă 
amendamentele propuse și menționează 
toate celelalte texte în rezoluția legislativă.

Comisia competentă precizează în acest 
raport textul la care se referă 
amendamentele propuse și menționează 
toate celelalte texte în rezoluția legislativă.

(5) Termenul prevăzut la articolul 39 
alineatul (1) din Tratatul UE curge 
începând de la data la care Parlamentul 
anunță în plen primirea unei inițiative în 
limbile oficiale, însoțită de expunerea de 
motive, care atestă conformitatea 
inițiativei cu Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, anexat la Tratatul CE.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentele 6 și 12 din proiectul de raport (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000)]

Amendamentul 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 45 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 
rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 
procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 131a. Amendamentele la astfel de 
propuneri de rezoluție nu sunt admisibile 
în vederea examinării în plen, cu excepția 
cazului în care au fost depuse de raportor 
pentru a fi luate în considerare informații 
noi, dar pot fi depuse propuneri de 
rezoluție de înlocuire, în conformitate cu 
articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile 
prezentului alineat nu se aplică în cazul în 
care obiectul raportului necesită o 
dezbatere prioritară în plen, în cazul în care 
raportul este întocmit în temeiul dreptului 
de inițiativă menționat la articolul 38a sau 
la articolul 39, sau în cazul în care raportul 
poate fi considerat un raport strategic, în 
conformitate cu criteriile stabilite de 

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 
rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 
procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 131a. Amendamentele la astfel de 
propuneri de rezoluție sunt admisibile în 
vederea examinării în plen doar dacă au 
fost depuse de raportor pentru a fi luate în 
considerare informații noi sau au fost 
depuse de cel puțin două grupuri politice 
sau de cel puțin o zecime dintre deputați. 
Grupurile care nu depun amendamente 
pot prezenta propuneri de rezoluție de 
înlocuire în conformitate cu articolul 151 
alineatul (4).  Dispozițiile prezentului 
alineat nu se aplică în cazul în care obiectul 
raportului necesită o dezbatere prioritară în 
plen, în cazul în care raportul este întocmit 
în temeiul dreptului de inițiativă menționat 
la articolul 38a sau la articolul 39, sau în 
cazul în care raportul poate fi considerat un 
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Conferința președinților. raport strategic, în conformitate cu 
criteriile stabilite de Conferința 
președinților.

Or. en

Justificare

Experiențele recente au demonstrat că acest experiment de interzicere generală a modificării 
rapoartelor din proprie inițiativă în plen duce la obținerea de rezultate nesatisfăcătoare, în 
special în cazul subiectelor complexe, care nu sunt apreciate. Mulți deputați s-au plâns cu 
privire la modul în care funcționează în practică articolul 45 alineatul (2). Acest amendament 
ar permite unui număr de două sau mai multe grupuri sau unui procent de 10% dintre 
deputați să depună amendamente. Grupurilor care nu participă la aceste amendamente li se 
va permite totuși să depună rezoluții de înlocuire.

A se observa că amendamentul ALDE la articolul 151 alineatul (4) este legat de această 
propunere.

Amendamentul 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 45 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 
rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 
procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 131a. Amendamentele la astfel de 
propuneri de rezoluție nu sunt admisibile 
în vederea examinării în plen, cu excepția 
cazului în care au fost depuse de raportor 
pentru a fi luate în considerare informații 
noi, dar pot fi depuse propuneri de 
rezoluție de înlocuire, în conformitate cu 
articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile 
prezentului alineat nu se aplică în cazul în 
care obiectul raportului necesită o 
dezbatere prioritară în plen, în cazul în care 
raportul este întocmit în temeiul dreptului 
de inițiativă menționat la articolul 38a sau 
la articolul 39, sau în cazul în care raportul 
poate fi considerat un raport strategic, în 
conformitate cu criteriile stabilite de 

(2) Propunerile de rezoluție conținute în 
rapoartele din proprie inițiativă sunt 
examinate de Parlament, în conformitate cu 
procedura prezentării succinte, prevăzută la 
articolul 131a. Dispozițiile prezentului 
alineat nu se aplică în cazul în care obiectul 
raportului necesită o dezbatere prioritară în 
plen, în cazul în care raportul este întocmit 
în temeiul dreptului de inițiativă menționat 
la articolul 38a sau la articolul 39, sau în 
cazul în care raportul poate fi considerat un 
raport strategic, în conformitate cu 
criteriile stabilite de Conferința 
președinților.
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Conferința președinților.

Or. en

Justificare

Limitările care impun plenului să nu prezinte amendamente sau solicită voturi separate/pe 
părți au creat mai multe probleme decât au rezolvat. Totuși, cu excepția cazului în care un 
raport are o importanță strategică, nu este nevoie de o dezbatere amplă, o scurtă prezentare 
fiind suficientă.

Amendamentul 104
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47 - liniuța 3

Textul în vigoare Amendamentul

– președintele, raportorul și raportorii 
pentru aviz respectivi încearcă să 
identifice împreună acele părți din text care 
intră în competențele lor exclusive sau 
comune și să convină asupra modalităților 
precise ale cooperării lor, 

– președintele, raportorul și raportorii 
pentru aviz respectivi identifică împreună 
acele părți din text care intră în 
competențele lor exclusive sau comune și 
convin asupra modalităților precise ale 
cooperării lor. În cazul unui dezacord cu 
privire la delimitarea competențelor, 
chestiunea este supusă, la cererea uneia 
dintre comisiile implicate, Conferinței 
președinților, care poate decide cu privire 
la competențele respective sau cu privire 
la aplicarea procedurii reuniunilor 
comune ale comisiilor, în conformitate cu 
articolul 47a;  articolul 179 alineatul (2) a 
doua și a treia teză se aplică mutatis 
mutandis;

Or. en

Amendamentul 105
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47 - liniuța 4
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Textul în vigoare Amendamentul

– comisia competentă în fond acceptă fără 
a supune la vot amendamentele unei 
comisii asociate în cazul în care acestea se 
referă la aspecte pe care președintele 
comisiei competente în fond, în temeiul 
anexei VI și după consultarea 
președintelui comisiei asociate, le 
consideră a fi de competența exclusivă a 
comisiei asociate și care nu sunt în 
contradicție cu alte elemente ale 
raportului. Președintele comisiei 
competente în fond ia în considerare orice 
înțelegere la care se ajunge în temeiul 
celor prevăzute la a treia liniuță,

– comisia competentă în fond acceptă fără 
a supune la vot amendamentele unei 
comisii asociate în cazul în care acestea se 
referă la aspecte ce țin de competența 
exclusivă a comisiei asociate. În cazul în 
care amendamentele care țin de 
competența comună a comisiei 
competente în fond și a unei comisii 
asociate sunt respinse de prima dintre 
acestea, cea din urmă poate prezenta 
amendamentele direct Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 106
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 47a
Procedura reuniunilor comune ale 

comisiilor
În cazul în care condițiile menționate la 
articolul 46 alineatul (1) și la articolul 47 
sunt îndeplinite și în cazul în care 
consideră că această chestiune este de 
importanță majoră, Conferința 
președinților poate decide aplicarea unei 
proceduri a reuniunilor comune ale 
comisiilor și cu vot comun. În acest caz, 
raportorii respectivi întocmesc un singur 
proiect de raport, care este examinat și 
votat de comisiile implicate în cadrul unor 
reuniuni comune prezidate în comun de 
președinții comisiilor în cauză. Comisiile 
implicate pot crea grupuri de lucru între 
comisii pentru a pregăti reuniunile și 
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voturile comune.

Or. en

Amendamentul 107
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 51 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Președintele transmite Consiliului și 
Comisiei, sub formă de aviz al
Parlamentului, textul propunerii în 
versiunea adoptată de Parlament, însoțit de 
rezoluția aferentă. 

(3) Președintele transmite Consiliului și 
Comisiei, sub formă de poziție a
Parlamentului, textul propunerii în 
versiunea adoptată de Parlament, însoțit de 
rezoluția aferentă.
(Amendament orizontal: în toate 
dispozițiile referitoare la procedura 
legislativă ordinară, expresia „avizul 
Parlamentului” se înlocuiește în tot textul 
Regulamentului de procedură cu „poziția 
Parlamentului”.)

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 8 din proiectul de 
raport (PE 405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Parlamentul nu mai adoptă în primă lectură un „aviz”, ci o „poziție”.

Amendamentul 108
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 52 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei 
nu întrunește majoritatea voturilor 
exprimate, Președintele invită Comisia să-
și retragă propunerea înainte ca 

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei 
nu întrunește majoritatea voturilor 
exprimate sau în cazul în care se adoptă o 
propunere de respingere a acesteia, care 
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Parlamentul să voteze proiectul de 
rezoluție legislativă.

poate fi depusă de comisia competentă în 
fond, de un grup politic sau de cel puțin 
40 de deputați, Președintele invită Comisia 
să-și retragă propunerea înainte ca 
Parlamentul să voteze proiectul de 
rezoluție legislativă. 

Or. en

Justificare

 În prezent, Regulamentul nu permite depunerea unei propuneri de respingere a propunerii 
Comisiei în primă lectură, deși în anumite situații acest lucru este necesar. Ar trebui să se 
aplice aceeași procedură ca cea prezentată la articolul 61 pentru respingerea unei poziții 
comune a Consiliului.

Amendamentul 109
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 52 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei 
nu întrunește majoritatea voturilor 
exprimate, Președintele invită Comisia să-
și retragă propunerea înainte ca 
Parlamentul să voteze proiectul de 
rezoluție legislativă.

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei 
nu întrunește majoritatea voturilor 
exprimate sau în cazul în care se adoptă o 
propunere de respingere a acesteia, care 
poate fi depusă de comisia competentă în 
fond sau de cel puțin 40 de deputați, 
Președintele invită Comisia să-și retragă 
propunerea înainte ca Parlamentul să 
voteze proiectul de rezoluție legislativă.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentul 9 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000)]

Justificare

În prezent, Regulamentul nu permite depunerea unei propuneri de respingere a propunerii 
Comisiei în primă lectură, deși în anumite situații acest lucru este necesar.
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Amendamentul 110
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 53a (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 53a (*)
Propunerile de acte legislative prezentate 

de un grup de state membre
În cazul în care o propunere de act 
legislativ este prezentată de un grup de 
state membre, reprezentanți ai statelor 
respective pot fi invitați să participe la 
discuții în cadrul comisiilor și în ședința 
plenară. Articolele 52 și 53 se aplică 
mutatis mutandis.

Or. en

Justificare

[Acest amendament modifică amendamentul 12 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000)] Cuvintele „După caz” de la începutul celei de-a doua teze se elimină, fiind 

redundante.

Amendamentul 111
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 65a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6: Încheierea procedurii 
legislative)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 65a
Negocierile interinstituționale din cadrul 

procedurilor legislative
(1) Negocierile cu celelalte instituții în 
scopul ajungerii la un acord în cursul 
unei proceduri legislative se desfășoară 
ținând seama de Codul de conduită 
pentru negocierea dosarelor de codecizie¹. 
În decizia prin care autorizează o 
delegație a membrilor săi să poarte astfel 
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de negocieri, comisia poate adopta, în 
special, un mandat, o serie de orientări 
sau de priorități pentru desfășurarea 
negocierilor.
În cazul în care aceste negocieri se 
încheie după adoptarea unui raport de 
către comisia competentă, aceasta poate 
depune amendamente care să vizeze 
ajungerea la un compromis cu Consiliul.
(2) În cazul în care se aplică articolul 47a, 
deschiderea negocierilor, mandatul și 
componența delegației se hotărăsc, de 
asemenea, în cadrul reuniunilor comune.
____________________________

¹A se vedea anexa XVIe.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 22 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Amendamentul oficializează practica acordurilor în prima sau a doua lectură. A se vedea și 
amendamentele la articolul 182a (nou) și la articolul 204 litera (ca) (nouă).

Amendamentul 112
Philip Bushill-Matthews

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 65a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6: Încheierea procedurii 
legislative)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 65a
Negocierile interinstituționale din cadrul 

procedurilor legislative

Negocierile cu celelalte instituții în scopul 
ajungerii la un acord în cursul unei 
proceduri legislative se desfășoară ținând 
seama de Codul de conduită pentru 
negocierea dosarelor de codecizie¹.
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Nu se presupune în mod automat că o 
delegație din partea comisiei va începe 
negocierile cu celelalte instituții. În 
schimb, trebuie luată o decizie specifică în 
cadrul comisiei, care să reflecte consensul 
larg și să ia în considerare opinia 
raportorului. Dacă este cazul, comisia 
votează dacă să înceapă negocierile sau 
să treacă direct la stadiul examinării în 
plen.
În decizia prin care autorizează o 
delegație a membrilor săi, condusă de 
raportorul desemnat în conformitate cu 
articolul 42 alineatul (2), să poarte astfel 
de negocieri, comisia poate adopta, în 
special, un mandat sau o serie de 
orientări ori de priorități pentru 
desfășurarea negocierilor.
În cazul în care aceste negocieri se 
încheie după adoptarea unui raport de 
către comisia competentă, aceasta poate 
depune amendamente care să vizeze 
ajungerea la un compromis cu Consiliul.
____________________________

¹A se vedea anexa XVIe.

Or. en

Amendamentul 113
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 66

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, 
Consiliul informează Parlamentul că a 
aprobat amendamentele acestuia, dar nu a 
adus nicio altă modificare propunerii 
Comisiei sau dacă niciuna dintre cele 
două instituții nu a modificat propunerea 
Comisiei, Președintele anunță în plen că 
propunerea este definitiv adoptată.

În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, 
Consiliul informează Parlamentul că a 
aprobat poziția acestuia, sub rezerva 
finalizării în conformitate cu articolul 
172a, Președintele anunță în plen că 
propunerea este adoptată în forma care 
corespunde poziției Parlamentului.
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(2) Înainte de a anunța acest lucru, 
Președintele verifică dacă eventualele 
adaptări tehnice aduse propunerii de către 
Consiliu nu aduc atingere fondului 
acesteia. În cazul în care există îndoieli, 
Președintele consultă comisia competentă. 
În cazul în care rezultă că anumite 
modificări aduc atingere fondului, 
Președintele informează Consiliul despre 
faptul că Parlamentul va proceda la o a 
doua lectură de îndată ce vor fi îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 57.
(3) După anunțul prevăzut la alineatul 
(1), Președintele, împreună cu 
Președintele Consiliului, procedează la 
semnarea actului propus și asigură 
publicarea lui în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 68.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentul 23 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000)]

Justificare

Modificarea ține cont de noua procedură menționată la articolul 172a (nou).

Amendamentul 114
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

Semnarea actelor adoptate Cerințe privind redactarea actelor 
legislative

Or. en

Justificare

Pare adecvat ca cerințele privind redactarea actelor legislative să fie abordate într-un articol 
separat de cel care se referă la semnarea și publicarea lor (a se vedea noul articol 68a).
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Amendamentul 115
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Textul actelor adoptate în comun de 
către Parlament și Consiliu poartă 
semnătura Președintelui și a Secretarului 
General, după verificarea îndeplinirii 
tuturor procedurilor.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 68 – titlu.

Amendamentul 116
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(7) Actele menționate se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin 
grija Secretarilor Generali ai 
Parlamentului și Consiliului.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 68 – titlu.

Amendamentul 117
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6 ÎNCHEIEREA 
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PROCEDURII LEGISLATIVE după articolul 68)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68a
Semnarea actelor adoptate

După finalizarea textului adoptat în 
conformitate cu articolul 172a și după 
verificarea îndeplinirii tuturor 
procedurilor, actele adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 251 din Tratatul CE se semnează 
de Președinte și de Secretarul General și 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene prin grija secretarilor generali 
ai Parlamentului și Consiliului.

Or. en

Justificare

Articol specific referitor la semnarea și publicarea actelor adoptate în cadrul procedurii de 
codecizie, spre deosebire de noul articol general 172a, care se aplică tuturor textelor 
adoptate de Parlament.

Amendamentul 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul capitolului 6a (nou) (*) (urmează să fie introdus după articolul 68 și înainte de 
capitolul 7)

Textul în vigoare Amendamentul

CAPITOLUL 6a (*)
ASPECTE INSTITUȚIONALE

Or. en

Amendamentul 119
Johannes Voggenhuber

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68a (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]
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Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68a (*)
Revizuirea ordinară a tratatelor

(1) În conformitate cu articolele 38a și 45, 
comisia competentă în fond poate 
prezenta Parlamentului un raport 
conținând propuneri adresate Consiliului 
în vederea modificării tratatelor. 
(2) În cazul în care Consiliul European 
decide să convoace o convenție, 
reprezentanții Parlamentului sunt 
desemnați de ședința plenară a 
Parlamentului la propunerea grupurilor 
politice respective.
Delegația Parlamentului își alege liderul 
și candidații pentru orice grup de 
coordonare sau birou instituit de 
convenție.
(3) În cazul în care Consiliul European 
solicită aprobarea Parlamentului cu 
privire la decizia de a nu convoca o 
convenție pentru examinarea 
propunerilor de modificare a tratatelor, 
chestiunea se trimite spre examinare 
comisiei competente, în conformitate cu 
articolul 75.
În eventualitatea modificării propunerii 
Consiliului European, în ceea ce privește 
mandatul sau rezultatul acesteia, de către 
conferința reprezentanților guvernelor 
statelor membre, Parlamentul verifică 
dacă modificările sunt acoperite de 
aprobarea sa, iar în caz contrar, o revocă.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 26 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]
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Amendamentul 120
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68a (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68a (*)
Revizuirea ordinară a tratatelor

(1) În conformitate cu articolele 38a și 45, 
comisia competentă în fond poate 
prezenta Parlamentului un raport 
conținând propuneri adresate Consiliului 
în vederea modificării tratatelor.
(2) În cazul în care Consiliul European 
decide să convoace o convenție, 
reprezentanții Parlamentului sunt 
desemnați de Parlament la propunerea 
Conferinței președinților.
Propunerea include desemnarea unui 
lider al delegației Parlamentului și 
candidații pentru orice grup de 
coordonare sau birou instituit de 
convenție.
(3) În cazul în care Consiliul European 
solicită aprobarea Parlamentului cu 
privire la decizia de a nu convoca o 
convenție pentru examinarea 
propunerilor de modificare a tratatelor, 
chestiunea se trimite spre examinare 
comisiei competente, în conformitate cu 
articolul 75.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 26 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Este posibil să nu se atingă întotdeauna eficiența maximă dacă delegația Parlamentului este 
prezidată de un membru al grupului de coordonare al biroului sau al prezidiului convenției.
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Amendamentul 121
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68a (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68a (*)
Revizuirea ordinară a tratatelor

(1) În conformitate cu articolele 38a și 45, 
comisia competentă în fond poate 
prezenta Parlamentului un raport 
conținând propuneri adresate Consiliului 
în vederea modificării tratatelor.
(2) În cazul în care Consiliul European 
decide să convoace o convenție, 
reprezentanții Parlamentului sunt 
desemnați de Parlament la propunerea 
Conferinței președinților.
Propunerea include desemnarea unui 
lider al delegației Parlamentului.
(3) În cazul în care Consiliul European 
solicită aprobarea Parlamentului cu 
privire la decizia de a nu convoca o 
convenție pentru examinarea 
propunerilor de modificare a tratatelor, 
chestiunea se trimite spre examinare 
comisiei competente, în conformitate cu 
articolul 75.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 26 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – 757000)]

Justificare

Formularea „care va fi candidatul Parlamentului pentru orice grup de coordonare sau birou 
instituit de convenție” de la alineatul (2) este eliminată deoarece conferă articolului o 
specificitate excesivă.
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Amendamentul 122
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68c (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68c (*)
Tratate de aderare

(1) Orice cerere a unui stat european de a 
deveni membru al Uniunii Europene se 
trimite, spre examinare, comisiei 
competente.
(2) La propunerea comisiei competente, a 
unui grup politic sau a unui număr de cel 
puțin 40 de deputați, Parlamentul poate 
decide să invite Comisia sau Consiliul să 
participe la o dezbatere înainte de 
începerea negocierilor cu statul candidat.
(3) Pe parcursul negocierilor, comisia 
competentă este informată periodic și 
complet de către Comisie și Consiliu, în 
mod confidențial, dacă este necesar, 
despre stadiul negocierilor.
(4) În orice moment al negocierilor, pe 
baza unui raport al comisiei competente, 
Parlamentul poate adopta recomandări 
solicitând ca acestea să fie luate în 
considerare înainte de încheierea 
tratatului de aderare a unui stat candidat 
la Uniunea Europeană.
(5) La încheierea negocierilor, dar înainte 
de semnarea oricărui acord, proiectul de 
acord se prezintă Parlamentului spre 
aprobare, în conformitate cu articolul 75.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 28 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) și al actualului articol 82, care va fi eliminat 

dacă amendamentul este adoptat.]
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Amendamentul 123
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68d (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68d (*)

Retragerea din Uniune
Dacă un stat membru dorește să se 
retragă din Uniune, în conformitate cu 
articolul 50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, chestiunea se trimite spre 
examinare comisiei competente a 
Parlamentului. Articolul 68c se aplică 
mutatis mutandis. Parlamentul hotărăște 
aprobarea unui acord de retragere cu 
majoritatea voturilor exprimate.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 29 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – 75700)]

Justificare

Include noua posibilitatea de retragere din Uniune.

Amendamentul 124
Marco Cappato

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68e (nou) (*) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 68e (*)

Încălcarea principiilor fundamentale de 
către un stat membru

(1) Pe baza unui raport specific al 
comisiei competente, întocmit în temeiul 
articolelor 38a și 45, Parlamentul poate:
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(a) să supună la vot o propunere motivată 
prin care invită Consiliul să acționeze în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană;
(b) să supună la vot o propunere prin care 
invită Comisia sau statele membre să 
prezinte o propunere în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană;
(c) să supună la vot o propunere prin care 
invită Consiliul să acționeze în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) 
sau, apoi, cu articolul 7 alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.
(2) Orice cerere de aviz conform 
introdusă de Consiliu cu privire la o 
propunere prezentată în conformitate cu 
articolul 7 alineatele (1) și (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, însoțită de 
observațiile transmise de statul membru în 
cauză, se comunică Parlamentului și se 
transmite comisiei competente, în 
conformitate cu articolul 75. Parlamentul 
se pronunță, cu excepția cazurilor urgente 
și justificate, la propunerea comisiei 
competente.
(3) Deciziile prevăzute la alineatele (1) și 
(2) întrunesc voturile majorității absolute 
a deputaților din Parlament.
(4) Cu autorizarea Conferinței 
președinților, comisia competentă poate 
depune o propunere de rezoluție. O astfel 
de propunere de rezoluție reflectă opinia 
Parlamentului cu privire la o încălcare 
gravă de către un stat membru, precum și 
cu privire la sancțiunile adecvate și la 
modificarea sau ridicarea acestora.
(5) Comisia competentă se asigură că 
Parlamentul este informat în detaliu și, 
dacă este necesar, consultat cu privire la 
toate măsurile ulterioare avizului său 
conform, prezentat în conformitate cu 
alineatul (3). Consiliul este invitat să 
semnaleze orice evoluție a chestiunii. La 
propunerea comisiei competente, 
elaborată cu autorizarea Conferinței 
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președinților, Parlamentul poate adopta 
recomandări adresate Consiliului.

Or. it

Amendamentul 125
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 76 (*) [urmează să fie introdus ca articolul 68g în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 76 Articolul 68g (*)
Proceduri în cadrul Parlamentului Cooperarea consolidată dintre statele 

membre
(1) Președintele trimite comisiei 
competente, spre examinare, cererile 
statelor membre sau propunerile Comisiei
privind instituirea unei cooperări 
consolidate între statele membre și 
consultarea Parlamentului în conformitate 
cu articolul 40a alineatul (2) din Tratatul 
UE. Dacă este cazul, se aplică articolele 
35, 36, 37, 40, 49-56 și 75 din prezentul 
regulament.

(1) Președintele trimite comisiei
competente, spre examinare, cererile 
privind instituirea unei cooperări 
consolidate între statele membre în 
conformitate cu articolul 20 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. Dacă este 
cazul, se aplică articolele 35, 36, 37, 40, 
49-55 și 75 din prezentul regulament.

(2) Comisia competentă verifică 
respectarea articolului 11 din Tratatul CE 
și a articolelor 27a, 27b, 40, 43, 44 și 44a
din Tratatul UE.

(2) Comisia competentă verifică 
respectarea articolului 20 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și a 
articolelor 326-334 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

(3) Actele ulterioare propuse în cadrul 
cooperării consolidate, după ce aceasta a 
fost stabilită, sunt tratate în cadrul 
Parlamentului în conformitate cu 
procedurile aplicabile în cazul în care 
cooperarea consolidată nu se aplică.

(3) Actele ulterioare propuse în cadrul 
cooperării consolidate, după ce aceasta a 
fost stabilită, sunt tratate în cadrul 
Parlamentului în conformitate cu 
procedurile aplicabile în cazul în care 
cooperarea consolidată nu se aplică. Se 
aplică dispozițiile articolului 40.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 44 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) și al actualului articol 76, care va fi eliminat 

dacă amendamentul este adoptat.]
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Amendamentul 126
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 69b (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69b (*)
Documente de lucru

(1) Următoarele documente sunt puse la 
dispoziția tuturor deputaților:
(a) expunerea Consiliului privind 
deliberările sale cu privire la proiectul de 
buget;
(b) poziția Consiliului referitoare la 
proiectul de buget elaborat în 
conformitate cu articolul 314 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;
(c) orice proiect de decizie privind 
douăsprezecimile provizorii elaborat în 
conformitate cu articolul 315 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.
(2) Aceste documente se trimit comisiei 
competente în fond. Orice comisie 
interesată poate emite un aviz. 
(3) Președintele stabilește termenul până 
la care comisiile care ar putea emite un 
aviz trebuie să îl comunice comisiei 
competente în fond.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 34 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) și textul actualului articol 1 din anexa IV, care 

va fi eliminat dacă amendamentul este adoptat.]

Amendamentul 127
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 69d (nou) (*)
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Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69d (*)
Trialogul financiar

Președintele Parlamentului își poate 
delega responsabilitățile, în conformitate 
cu articolul 324 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, unui 
vicepreședinte cu experiență în domeniul 
bugetar sau președintelui comisiei 
competente pentru chestiunile bugetare.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentul 36 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000)]

Justificare

Noua procedură bugetară impune ca președinții celor trei instituții să se întâlnească 
periodic.

Amendamentul 128
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 69e (nou) (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69e (*)
Concilierea bugetară

(1) Președintele convoacă comitetul de 
conciliere în conformitate cu articolul 314 
alineatele (4) și (5) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
(2) Membrii delegației sunt numiți de 
grupurile politice în fiecare an, înainte de 
votul Parlamentului asupra poziției 
Consiliului, de preferință dintre membrii 
comisiei competente pentru chestiunile 
bugetare și ai celorlalte comisii interesate. 
Delegația este condusă de Președintele 
Parlamentului. Președintele poate delega 



AM\773817RO.doc 41/77 PE421.322v01-00

RO

această sarcină unui vicepreședinte cu 
experiență în domeniul bugetar sau 
președintelui comisiei competente pentru 
chestiunile bugetare.
(3) Se aplică articolul 64 alineatele (2), 
(4), (5), (7) și (8).
(4) În cazul în care, pe baza pozițiilor 
Parlamentului și Consiliului, comitetul de 
conciliere a căzut de acord asupra unui 
proiect comun, chestiunea se înscrie pe 
ordinea de zi a unei ședințe plenare care 
urmează să aibă loc în termen de 
paisprezece zile de la data acordului. Se 
aplică articolul 65 alineatele (2) și (3).
(5) Proiectul comun în ansamblu face 
obiectul unui vot unic. Comisia 
competentă în fond sau cel puțin o zecime 
dintre deputați pot depune o propunere de 
respingere a proiectului comun, asupra 
căreia urmează să se voteze prin apel 
nominal.
(6) În cazul în care Parlamentul aprobă 
proiectul comun, iar Consiliul îl respinge, 
comisia competentă în fond poate depune 
toate sau unele dintre amendamentele 
Parlamentului la poziția Consiliului 
pentru a fi confirmate, în conformitate cu 
articolul 314 alineatul (7) litera (d) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.
(7) Pentru cazurile menționate la 
alineatele (5) și (6), derogările de la 
articolul 138 alineatul (1) sunt permise 
atât cât este necesar pentru respectarea 
termenelor.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 37 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – 757000)]

Amendamentul 129
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75 – alineatul 1 (*)
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Textul în vigoare Amendamentul

(1) În cazul în care este invitat să își dea 
avizul conform cu privire la un act propus, 
Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei 
recomandări a comisiei competente pentru 
adoptarea sau respingerea actului respectiv.

(1) În cazul în care este invitat să își dea 
aprobarea cu privire la un act propus, 
Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei 
recomandări a comisiei competente pentru 
adoptarea sau respingerea actului respectiv.

Parlamentul se pronunță ulterior printr-un 
vot unic cu privire la actul care, în temeiul 
Tratatului CE sau a Tratatului UE, necesită 
avizul său conform, fără posibilitatea 
depunerii vreunui amendament. 
Majoritatea necesară pentru adoptarea 
avizului conform este cea prevăzută de 
articolul corespunzător din Tratatul CE sau 
din Tratatul UE care constituie temeiul 
juridic al actului propus.

Parlamentul se pronunță ulterior printr-un 
vot unic cu privire la actul care, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană sau 
a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, necesită aprobarea sa, fără 
posibilitatea depunerii vreunui 
amendament. Majoritatea necesară pentru 
adoptarea aprobării este cea prevăzută la 
articolul corespunzător din Tratatul privind 
Uniunea Europeană sau din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
care constituie temeiul juridic al actului 
propus.

Comisia competentă poate decide 
redactarea unei rezoluții aferente.

Or. en

Justificare

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 42 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)] Elimină cuvintele „sub rezerva autorizării din 

partea Conferinței președinților” din ultimul paragraf.

Amendamentul 130
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75 – alineatul 2 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Pentru tratatele de aderare, acordurile 
internaționale și constatarea unei încălcări 
grave și persistente a principiilor comune 
de către un stat membru, se aplică 
articolele 82, 83 și, respectiv, 95. Pentru 
procedura de cooperare consolidată într-un 
domeniu care se află sub incidența 

(2) Pentru tratatele de aderare, acordurile 
internaționale și constatarea unei încălcări 
grave și persistente a principiilor comune 
de către un stat membru, se aplică 
articolele 82, 83 și, respectiv, 95. Pentru 
procedura de cooperare consolidată într-un 
domeniu care se află sub incidența 
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procedurii prevăzute la articolul 251 din 
Tratatul CE, se aplică articolul 76 din 
regulament.

procedurii legislative ordinare, se aplică 
articolul 76 din regulament.

(Amendament orizontal: sintagma 
„procedură prevăzută la articolul 251 din 
Tratatul CE” se înlocuiește în tot textul 
Regulamentului de procedură cu sintagma 
„procedură legislativă ordinară”)

Or. en

Amendamentul 131
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75 – alineatul 3 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care, pentru o propunere 
legislativă, este necesar avizul conform al
Parlamentului, comisia competentă poate 
decide, în vederea ajungerii la un rezultat 
pozitiv în urma procedurii, să prezinte 
Parlamentului un raport interimar privind 
propunerea Comisiei, care conține o 
propunere de rezoluție cuprinzând 
recomandările privind modificarea sau 
punerea în aplicare a propunerii respective.

(3) În cazul în care, pentru o propunere de 
act legislativ sau un tratat internațional 
avut în vedere, este necesară aprobarea
Parlamentului, comisia competentă poate 
decide, în vederea ajungerii la un rezultat 
pozitiv în urma procedurii, să prezinte 
Parlamentului un raport interimar privind 
propunerea de act legislativ, care conține o 
propunere de rezoluție cuprinzând 
recomandările privind modificarea sau 
punerea în aplicare a propunerii respective.

În cazul în care Parlamentul adoptă cel 
puțin o recomandare, Președintele solicită 
continuarea examinării împreună cu 
Consiliul.
Pe baza rezultatelor obținute în urma 
examinării împreună cu Consiliul, 
comisia competentă elaborează o 
recomandare finală privind avizul 
conform al Parlamentului.

(Amendament orizontal: cu excepția 
articolelor 52 și 53, cuvintele „propunerea 
Comisiei” și „propunere legislativă” se 
înlocuiesc în tot textul Regulamentului de 
procedură cu cuvintele „propunere de act 
legislativ” )
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Or. en

Amendamentul 132
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75 – alineatul 3 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

(3) În cazul în care, pentru o propunere 
legislativă, este necesar avizul conform al 
Parlamentului, comisia competentă poate 
decide, în vederea ajungerii la un rezultat 
pozitiv în urma procedurii, să prezinte 
Parlamentului un raport interimar privind 
propunerea Comisiei, care conține o 
propunere de rezoluție cuprinzând 
recomandările privind modificarea sau 
punerea în aplicare a propunerii respective.

(3) În cazul în care, pentru o propunere de 
act legislativ sau un tratat internațional 
avut în vedere, este necesară aprobarea
Parlamentului, comisia competentă poate 
decide, în vederea ajungerii la un rezultat 
pozitiv în urma procedurii, să prezinte 
Parlamentului un raport interimar privind 
propunerea Comisiei, care conține o 
propunere de rezoluție cuprinzând 
recomandările privind modificarea sau 
punerea în aplicare a propunerii respective.

În cazul în care Parlamentul adoptă cel 
puțin o recomandare, Președintele solicită 
continuarea examinării împreună cu 
Consiliul.
Pe baza rezultatelor obținute în urma 
examinării împreună cu Consiliul, 
comisia competentă elaborează o 
recomandare finală privind avizul 
conform al Parlamentului.

(Amendament orizontal: cu excepția 
articolelor 52 și 53, cuvintele „propunerea 
Comisiei” și „propunere legislativă” se 
înlocuiesc în tot textul Regulamentului de 
procedură cu cuvintele „propunere de act 
legislativ” sau „act legislativ propus”, 
după cum este adecvat din punct de vedere 
gramatical.)

Or. {EN}en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 43 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)]
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Amendamentul 133
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 83 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În cazul în care se intenționează 
deschiderea negocierilor privind 
încheierea, reînnoirea sau modificarea unui 
acord internațional, care poate fi un acord 
într-un domeniu specific, cum ar fi 
chestiunile monetare sau comerțul, comisia 
competentă ia măsuri pentru ca 
Parlamentul să fie complet informat de 
către Comisie, în mod confidențial, dacă 
este necesar, cu privire la recomandările 
sale privind mandatul de negociere.

(1) În cazul în care se intenționează 
deschiderea negocierilor privind 
încheierea, reînnoirea sau modificarea unui 
acord internațional, care poate fi un acord 
într-un domeniu specific, cum ar fi 
chestiunile monetare sau comerțul, comisia 
competentă poate decide să redacteze un 
raport sau să monitorizeze în alt fel 
procedura și să informeze Conferința 
președinților de comisie cu privire la 
această decizie. Atunci când este cazul, 
poate fi solicitat avizul altor comisii, în 
conformitate cu articolul 46 alineatul (1).
Dacă este necesar, se aplică articolul 179 
alineatul (2), articolul 47 sau articolul 
47a.
Președinții și raportorii comisiei 
competente și, în funcție de caz, ai 
comisiilor asociate adoptă împreună 
măsuri adecvate pentru a garanta că 
Parlamentului i se furnizează informații 
complete de către Comisie, în mod 
confidențial, dacă este necesar, cu privire 
la recomandările sale privind mandatul de 
negociere, precum și informațiile 
menționate la alineatele (3) și (4).

Or. en

Amendamentul 134
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 86 – titlu (*)

Textul în vigoare Amendamentul

Numirea reprezentanților speciali în 
cadrul politicii externe și de securitate 

Reprezentanții speciali
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comună

Or. en

Amendamentul 135
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 86 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(4a). Un reprezentant special numit de 
Consiliu, cu mandatul de a se ocupa de 
chestiuni politice speciale, poate face o 
declarație în fața comisiei competente, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Parlamentului.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial formularea de la actualul articol 87 alineatul (3), care 
va fi eliminat în cazul în care acest amendament este adoptat.]

Justificare

Această formulare permite invitarea reprezentanților speciali atunci când este necesar, și nu 
doar cu ocazia numirii acestora.

Amendamentul 136
Marco Cappato

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 95 – paragraful 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Deciziile prevăzute la alineatele (1) și 
(2) necesită o majoritate de două treimi 
din voturile exprimate, reprezentând 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul.

(3) Deciziile prevăzute la alineatele (1) și 
(2) necesită sprijinul majorității absolute a
membrilor care compun Parlamentul.

Or. it
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Amendamentul 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 97a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 97a
Participarea cetățenilor

În urma unei decizii a Conferinței 
președinților în conformitate cu articolul 
24 alineatul (4a), Parlamentul poate 
organiza dezbateri publice, deschise 
participării cetățenilor interesați, pe teme 
de interes european general .

Or. fr

Amendamentul 138
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 98 (*)

Textul în vigoare Amendamentul

(1) După ce Consiliul a convenit asupra 
unei propuneri în vederea desemnării 
Președintelui Comisiei, candidatul propus 
este invitat de Președinte să facă o 
declarație și să-și prezinte orientările 
politice în fața Parlamentului. Această 
declarație este urmată de o dezbatere. 

(1) După ce Consiliul European a propus 
un candidat în vederea desemnării 
Președintelui Comisiei, candidatul propus 
este invitat de Președinte să facă o 
declarație și să-și prezinte orientările 
politice în fața Parlamentului. Această 
declarație este urmată de o dezbatere.

Consiliul este invitat să participe la 
dezbatere. 

Consiliul European este invitat să participe 
la dezbatere. 

(2) Parlamentul aprobă sau respinge 
persoana propusă cu majoritatea voturilor 
exprimate.

(2) Parlamentul alege Președintele 
Comisiei cu majoritatea voturilor 
membrilor care îl compun.

Votul este secret.
(3) În cazul în care candidatul este ales, 
Președintele informează Consiliul cu 
privire la aceasta, invitându-l să propună, 

(3) În cazul în care candidatul este ales, 
Președintele informează Consiliul cu 
privire la aceasta, invitându-l să propună, 
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de comun acord cu președintele ales, 
candidații pentru diferitele posturi de 
comisari.

de comun acord cu președintele ales, 
candidații pentru diferitele posturi de 
comisari.

(4) În cazul în care Parlamentul nu aprobă 
persoana desemnată, Președintele invită 
Consiliul să desemneze un nou candidat.

(4) În cazul în care candidatul nu obține 
majoritatea necesară, Președintele invită 
Consiliul European să propună un alt
candidat în termen de o lună, care să fie 
ales în conformitate cu aceeași procedură.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentul 59 din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000)]

Justificare

Ține seama de noul drept conferit Parlamentului de a alege Președintele Comisiei.

Amendamentul 139
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) După ce Consiliul a convenit asupra 
unei propuneri în vederea desemnării 
Președintelui Comisiei, candidatul propus 
este invitat de Președinte să facă o 
declarație și să-și prezinte orientările 
politice în fața Parlamentului. Această 
declarație este urmată de o dezbatere. 

(1) Parlamentul alege Președintele
Comisiei cu votul secret al majorității 
membrilor care îl compun, la propunerea 
Consiliului European, după ce 
acesta/aceasta și-a prezentat orientările 
politice în fața Parlamentului.  Această
procedură este urmată de o dezbatere.

Or. el

Amendamentul 140
Johannes Voggenhuber

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 98 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) După ce Consiliul a convenit asupra (1) După ce candidatul face o declarație
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unei propuneri în vederea desemnării 
Președintelui Comisiei, candidatul propus 
este invitat de Președinte să facă o 
declarație și să-și prezinte orientările 
politice în fața Parlamentului. Această 
declarație este urmată de o dezbatere.

urmată de o dezbatere, Parlamentul alege 
Președintele Comisiei cu votul majorității 
membrilor care îl compun, la propunerea 
Consiliului European. În cazul în care 
candidatul nu obține majoritatea 
necesară, Președintele invită Consiliul 
European să propună un alt candidat în 
termen de o lună, care să fie ales în 
conformitate cu aceeași procedură.

Consiliul este invitat să participe la 
dezbatere.

Or. en

Amendamentul 141
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 98 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Parlamentul aprobă sau respinge 
persoana propusă cu majoritatea voturilor 
exprimate. 

(2) În cazul în care candidatul nu obține 
majoritatea necesară, Președintele invită 
Consiliul European să propună un alt 
candidat în termen de o lună, care să fie 
ales în conformitate cu aceeași procedură.

Votul este secret.

Or. el

Amendamentul 142
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 103 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai 
Consiliului European pot solicita 
Președintelui, în orice moment, să le fie dat 
cuvântul pentru a prezenta o declarație. 
Președintele hotărăște când poate fi 

(1) Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai 
Consiliului European pot solicita 
Președintelui Parlamentului, în orice 
moment, să le fie dat cuvântul pentru a 
prezenta o declarație. Președintele 
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prezentată declarația și dacă aceasta poate 
fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de 
treizeci de minute de întrebări scurte și 
precise din partea deputaților. 

Consiliului European face o declarație 
după fiecare reuniune a acestuia. 
Președintele hotărăște când poate fi 
prezentată declarația și dacă aceasta poate 
fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de 
30 de minute de întrebări scurte și precise 
din partea deputaților. 

Or. en

[Acest amendament înlocuiește și reproduce parțial textul amendamentului 62 din proiectul 
de raport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)]

Justificare

Adaptarea dispoziției pentru a ține cont de statutul special al Președintelui Consiliului 
European.

Amendamentul 143
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 108 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) O comisie, un grup politic sau un 
număr de cel puțin patruzeci de deputați 
pot adresa întrebări Consiliului sau 
Comisiei și pot solicita ca întrebările să fie 
înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului. 

(1) O comisie, o delegație 
interparlamentară permanentă, un grup 
politic sau un număr de cel puțin 40 de 
deputați pot adresa întrebări Consiliului sau 
Comisiei și pot solicita ca întrebările să fie 
înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 144
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 115 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

În conformitate cu dispozițiile articolului 
132, Parlamentul poate hotărî eliminarea 
unui subiect prevăzut pentru dezbatere și 

În conformitate cu dispozițiile articolului 
132, Parlamentul poate hotărî eliminarea 
unui subiect prevăzut pentru dezbatere și 
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înlocuirea lui cu un subiect care nu era 
prevăzut. Propunerile de rezoluție privind 
subiectele alese se depun până în seara 
adoptării ordinii de zi, iar Președintele 
stabilește termenul exact de depunere a 
propunerilor de rezoluție în cauză.

înlocuirea lui cu un subiect care nu era 
prevăzut. Propunerile de rezoluție privind, 
fiecare, un subiect de pe ordinea de zi se 
depun de către comisia competentă în 
domeniul protecției drepturilor omului, 
ținând cont de pozițiile relevante adoptate 
de Parlament, comisii sau delegații, iar 
Președintele stabilește termenul exact de 
depunere a propunerilor de rezoluție în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 145
Marco Cappato

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 115 – alineatul 4 – interpretare

Textul în vigoare Amendamentul

(4) Votările efectuate în aplicarea 
prezentului articol pot fi organizate în 
comun, în cadrul responsabilităților 
Președintelui și Conferinței președinților.

(4) Dezbaterea și votările efectuate în 
aplicarea prezentului articol se înscriu la 
punctul întâi pe ordinea de zi a fiecărei 
perioade de sesiune.

Or. it

Amendamentul 146
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 115 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(5) În cazul în care două sau mai multe 
propuneri de rezoluție se depun pentru 
același subiect, se aplică procedura 
prevăzută la articolul 103 alineatul (4).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 116 eliminat
Declarații scrise

(1) Cel mult cinci deputați pot prezenta o 
declarație scrisă de cel mult 200 de 
cuvinte, privind un subiect care se înscrie 
în cadrul activităților Uniunii Europene. 
Declarațiile scrise se tipăresc în limbile 
oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise 
într-un registru împreună cu numele 
semnatarilor. Acest registru este public și 
se păstrează în exteriorul intrării în 
hemiciclu în perioadele de sesiune, iar 
între perioadele de sesiune într-un loc 
adecvat, care urmează a fi stabilit de 
Colegiul chestorilor.
Conținutul unei declarații scrise nu 
depășește cadrul unei declarații și, în 
special, nu conține decizii cu privire la 
chestiuni a căror adoptare face obiectul 
unor proceduri și competențe specifice 
stabilite în Regulamentul de procedură.
(2) Orice deputat poate semna o declarație 
consemnată în registru.
(3) În cazul în care o declarație este 
semnată de majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul, Președintele 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta și înscrie numele semnatarilor în 
procesul-verbal.
(4) O astfel de declarație se trimite, la 
sfârșitul perioadei de sesiune, instituțiilor 
pe care le menționează, indicând numele 
semnatarilor. Declarația se înscrie în 
procesul-verbal al ședinței în cursul 
căreia este anunțată. Această publicare 
marchează încheierea procedurii.
(5) O declarație scrisă înscrisă în registru 
de peste trei luni și care nu a fost semnată 
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de cel puțin jumătate dintre membrii care 
compun Parlamentul devine caducă.

Or. en

Amendamentul 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 131a

Textul în vigoare Amendamentul

La cererea raportorului sau la propunerea 
Conferinței președinților, Parlamentul 
poate decide, de asemenea, ca un punct 
care nu necesită o dezbatere amplă să fie 
examinat în plen, printr-o prezentare 
succintă realizată de raportor. În acest caz, 
Comisia are posibilitatea să intervină și 
orice deputat are dreptul să reacționeze 
prin prezentarea unei declarații scrise 
suplimentare, în conformitate cu articolul 
142 alineatul (7).

La cererea raportorului sau la propunerea 
Conferinței președinților, Parlamentul 
poate decide, de asemenea, ca un punct 
care nu necesită o dezbatere amplă să fie 
examinat în plen, printr-o prezentare 
succintă realizată de raportor. În acest caz, 
Comisia și un vorbitor pentru fiecare grup 
politic au posibilitatea să intervină.

Or. en

Justificare

În cadrul prezentării succinte, poate interveni un deputat din partea fiecărui grup politic 
pentru a exprima poziția grupului față de raportul prezentat.

Amendamentul 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 131a

Textul în vigoare Amendamentul

La cererea raportorului sau la propunerea 
Conferinței președinților, Parlamentul 
poate decide, de asemenea, ca un punct 
care nu necesită o dezbatere amplă să fie 
examinat în plen, printr-o prezentare 
succintă realizată de raportor. În acest caz, 

La cererea raportorului și la propunerea 
Conferinței președinților, Parlamentul 
poate decide, de asemenea, ca un punct 
care nu necesită o dezbatere amplă să fie 
examinat în plen, printr-o prezentare 
succintă realizată de raportor. În acest caz, 
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Comisia are posibilitatea să intervină și 
orice deputat are dreptul să reacționeze 
prin prezentarea unei declarații scrise 
suplimentare, în conformitate cu articolul 
142 alineatul (7).

Comisia are posibilitatea să intervină, 
urmată de intervențiile deputaților, în 
conformitate cu procedura de intervenție 
„la cerere”(„catch the eye”). Deputații au 
de asemenea dreptul să reacționeze prin 
prezentarea unei declarații scrise 
suplimentare, în conformitate cu articolul 
142 alineatul (7).

Or. en

Justificare

O rundă scurtă de vorbitori din partea grupurilor ar face posibilă o dezbatere mai 
cuprinzătoare, dar succintă, acordând, în același timp, mai mult respect raportorului și 
Comisiei.

Amendamentul 150
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142

Textul în vigoare Amendamentul

Repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt

Repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt și lista vorbitorilor

(1) CONFERINŢA PREŞEDINŢILOR 
POATE PROPUNE, ÎN VEDEREA 
DERULĂRII UNEI DEZBATERI, 
REPARTIZAREA TIMPULUI 
AFECTAT LUĂRILOR DE CUVÂNT.
PARLAMENTUL HOTĂRĂŞTE FĂRĂ 
DEZBATERE ASUPRA ACESTEI 
PROPUNERI.

(1) Conferința Președinților poate propune, 
în vederea derulării unei dezbateri, 
repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt. Parlamentul hotărăște fără 
dezbatere asupra acestei propuneri.

(1a) Niciun deputat nu poate lua cuvântul 
dacă nu a fost invitat de Președinte. 
Deputații se adresează Președintelui. În 
cazul în care un vorbitor se îndepărtează 
de la subiect, Președintele îi atrage atenția 
cu privire la aceasta.
(1b) Președintele poate întocmi, pentru 
prima parte a unei anumite dezbateri, o 
listă a vorbitorilor care să includă una 
sau mai multe runde de vorbitori de la 
fiecare grup politic care dorește să ia 



AM\773817RO.doc 55/77 PE421.322v01-00

RO

cuvântul, în ordinea mărimii lor, și un 
vorbitor din partea deputaților neafiliați.

(2) TIMPUL AFECTAT LUĂRILOR 
DE CUVÂNT SE REPARTIZEAZĂ ÎN 
FUNCŢIE DE URMĂTOARELE 
CRITERII:

(2) Timpul afectat luărilor de cuvânt 
pentru această parte a dezbaterii se 
repartizează în funcție de următoarele 
criterii:

(A) O PRIMĂ FRACŢIUNE DIN 
TIMPUL AFECTAT LUĂRILOR DE 
CUVÂNT SE REPARTIZEAZĂ ÎN 
MOD EGAL ÎNTRE TOATE
GRUPURILE POLITICE,

(a) o primă fracțiune din timpul afectat 
luărilor de cuvânt se repartizează în mod 
egal între toate grupurile politice,

(B) O A DOUA FRACŢIUNE SE 
REPARTIZEAZĂ ÎNTRE 
GRUPURILE POLITICE 
PROPORŢIONAL CU NUMĂRUL 
LOR TOTAL DE MEMBRI,

(b) o a doua fracțiune se repartizează între 
grupurile politice proporțional cu numărul 
lor total de membri,

(C) DEPUTAŢILOR NEAFILIAŢI LI 
SE ATRIBUIE GLOBAL UN TIMP 
AFECTAT LUĂRILOR DE CUVÂNT 
CALCULAT ÎN FUNCŢIE DE 
FRACŢIUNILE DE TIMP ATRIBUITE 
FIECĂRUI GRUP POLITIC, ÎN 
CONFORMITATE CU LITERELE (A) 
ŞI (B).

(c) deputaților neafiliați li se atribuie global 
un timp afectat luărilor de cuvânt calculat 
în funcție de fracțiunile de timp atribuite 
fiecărui grup politic, în conformitate cu 
literele (a) și (b).

(3) ÎN CAZUL ÎN CARE, PENTRU 
MAI MULTE PUNCTE DE PE 
ORDINEA DE ZI, SE STABILEŞTE O 
REPARTIZARE GLOBALĂ A 
TIMPULUI AFECTAT LUĂRILOR DE 
CUVÂNT, PREŞEDINTELE ESTE 
INFORMAT DE CĂTRE GRUPURILE 
POLITICE CU PRIVIRE LA 
FRACŢIUNEA DE TIMP PE CARE AU 
INTENŢIA SĂ O CONSACRE 
FIECĂRUIA DINTRE ACESTE 
PUNCTE. PREŞEDINTELE ASIGURĂ 
RESPECTAREA TIMPULUI
AFECTAT LUĂRILOR DE CUVÂNT 
ASTFEL REPARTIZAT.

(3) În cazul în care, pentru mai multe 
puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o 
repartizare globală a timpului afectat 
luărilor de cuvânt, Președintele este 
informat de către grupurile politice cu 
privire la fracțiunea de timp pe care au 
intenția să o consacre fiecăruia dintre 
aceste puncte. Președintele asigură 
respectarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt astfel repartizat.

(3a) Restul timpului alocat luărilor de 
cuvânt pentru o dezbatere nu se 
repartizează în prealabil. În schimb, ca 
regulă generală, Președintele dă cuvântul 
deputaților pentru cel mult un minut. 
Președintele se asigură, în măsura 
posibilului, că intervin alternativ vorbitori 
reprezentând unele curente politice 
diferite și provenind din state membre 



PE421.322v01-00 56/77 AM\773817RO.doc

RO

diferite.
(3b) La cerere, se poate acorda prioritar 
cuvântul președintelui sau raportorului 
comisiei competente și președinților de 
grupuri politice care se exprimă în 
numele grupului lor sau vorbitorilor care 
îi înlocuiesc.
(3c) Președintele poate da cuvântul unor 
deputați care indică, prin ridicarea unui 
cartonaș albastru, dorința lor de a 
întrerupe, pentru o intervenție scurtă, o 
altă luare de cuvânt, dacă Președintele 
este convins că acest lucru nu va tulbura 
dezbaterea.

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se 
limitează la un minut pentru intervențiile 
privind procesul-verbal, moțiunile de 
procedură, intervențiile privind 
modificările proiectului definitiv de ordine 
de zi sau ale ordinii de zi.

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se 
limitează la un minut pentru intervențiile 
privind procesul-verbal al lucrărilor,
moțiunile de procedură, intervențiile 
privind modificările proiectului definitiv de 
ordine de zi sau ale ordinii de zi.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia și Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Comisia, 
Consiliul și raportorul pot lua din nou 
cuvântul, în special pentru a răspunde la 
intervențiile deputaților.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia și Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Comisia, 
Consiliul și raportorul pot lua din nou 
cuvântul, în special pentru a răspunde la 
intervențiile deputaților.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 
din Tratatul CE, Președintele încearcă să 
ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul 
privind repartizarea adecvată a timpului 
afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 
din Tratatul CE, Președintele încearcă să 
ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul 
privind repartizarea adecvată a timpului 
afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în 
cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o 
dată în timpul unei perioade de sesiune, o 
declarație scrisă de cel mult 200 de 
cuvinte, care va fi anexată la stenograma 
dezbaterii.

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în 
cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o 
dată în timpul unei perioade de sesiune, o 
declarație scrisă de cel mult 200 de 
cuvinte, care va fi anexată la stenograma 
dezbaterii.

Or. en

[Acest amendament reproduce parțial textul amendamentului 67 din proiectul de raport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000)]



AM\773817RO.doc 57/77 PE421.322v01-00

RO

Justificare

Articolul 142 alineatul (1a): Pentru a avea o dezbatere vie, vorbitorii ar trebui să ocupe 
primele rânduri ale sălii de reuniuni plenare.
142 (3)Articolul 142 alineatul (3c): Pentru a extinde posibilitatea de ridicare a cartonașului 
albastru. 
Articolul 142 alineatul (4a): Nu ar trebui eliminat nimic din stenograme, pentru a permite o 
redare completă și cuprinzătoare a lucrărilor. Ar putea fi, de asemenea, necesare arhive 
complete în eventualitatea unor dispute sau măsuri disciplinare.

Amendamentul 151
Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142

Textul în vigoare Amendamentul

Repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt

Repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt și lista vorbitorilor

(1) Conferința Președinților poate propune, 
în vederea derulării unei dezbateri, 
repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt. Parlamentul hotărăște fără 
dezbatere asupra acestei propuneri. 

(1) Conferința Președinților poate propune, 
în vederea derulării unei dezbateri, 
repartizarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt. Parlamentul hotărăște fără 
dezbatere asupra acestei propuneri. 

(1a) Niciun deputat nu poate lua cuvântul 
dacă nu a fost invitat de Președinte. 
Vorbitorul ia cuvântul de la locul său și se 
adresează Președintelui. În cazul în care 
un vorbitor se îndepărtează de la subiect, 
Președintele îi atrage atenția cu privire la 
aceasta.
(1b) Președintele poate întocmi, pentru 
prima parte a unei anumite dezbateri, o 
listă a vorbitorilor care să includă una 
sau mai multe runde de vorbitori de la 
fiecare grup politic care dorește să ia 
cuvântul, în ordinea mărimii lor, și un 
vorbitor din partea deputaților neafiliați.

(2) Timpul afectat luărilor de cuvânt se 
repartizează în funcție de următoarele 
criterii: 

(2) Timpul afectat luărilor de cuvânt 
pentru această parte a dezbaterii se 
repartizează în funcție de următoarele 
criterii: 

(a) o primă fracțiune din timpul afectat (a) o primă fracțiune din timpul afectat 
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luărilor de cuvânt se repartizează în mod 
egal între toate grupurile politice, 

luărilor de cuvânt se repartizează în mod 
egal între toate grupurile politice, 

(b) o a doua fracțiune se repartizează între 
grupurile politice proporțional cu numărul 
lor total de membri, 

(b) o a doua fracțiune se repartizează între 
grupurile politice proporțional cu numărul 
lor total de membri, 

(c) deputaților neafiliați li se atribuie global 
un timp afectat luărilor de cuvânt calculat 
în funcție de fracțiunile de timp atribuite 
fiecărui grup politic, în conformitate cu 
literele (a) și (b). 

(c) deputaților neafiliați li se atribuie global 
un timp afectat luărilor de cuvânt calculat 
în funcție de fracțiunile de timp atribuite 
fiecărui grup politic, în conformitate cu 
literele (a) și (b). 

(3) În cazul în care, pentru mai multe 
puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o 
repartizare globală a timpului afectat 
luărilor de cuvânt, Președintele este 
informat de către grupurile politice cu 
privire la fracțiunea de timp pe care au 
intenția să o consacre fiecăruia dintre 
aceste puncte. Președintele asigură 
respectarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt astfel repartizat. 

(3) În cazul în care, pentru mai multe 
puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o 
repartizare globală a timpului afectat 
luărilor de cuvânt, Președintele este 
informat de către grupurile politice cu 
privire la fracțiunea de timp pe care au 
intenția să o consacre fiecăruia dintre 
aceste puncte. Președintele asigură 
respectarea timpului afectat luărilor de 
cuvânt astfel repartizat. 

(3a) Restul timpului alocat luărilor de 
cuvânt pentru o dezbatere nu se 
repartizează în prealabil. În schimb, ca 
regulă generală, Președintele dă cuvântul 
deputaților pentru cel mult un minut. 
Președintele se asigură, în măsura 
posibilului, că intervin alternativ vorbitori 
reprezentând unele curente politice 
diferite și provenind din state membre 
diferite.
(3b) La cerere, se poate acorda prioritar 
cuvântul președintelui sau raportorului 
comisiei competente și președinților de 
grupuri politice care se exprimă în 
numele grupului lor sau vorbitorilor care 
îi înlocuiesc.
(3c) Președintele poate da cuvântul unor 
deputați care indică, prin ridicarea unui 
cartonaș albastru, dorința lor de a adresa 
o întrebare unui alt deputat în timpul 
luării de cuvânt a celui din urmă, dacă 
acesta este de acord și dacă Președintele 
este convins că acest lucru nu va tulbura 
dezbaterea.

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se 
limitează la un minut pentru intervențiile 

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se 
limitează la un minut pentru intervențiile 
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privind procesul-verbal, moțiunile de 
procedură, intervențiile privind 
modificările proiectului definitiv de ordine 
de zi sau ale ordinii de zi. 

privind procesul-verbal al lucrărilor,
moțiunile de procedură, intervențiile 
privind modificările proiectului definitiv de 
ordine de zi sau ale ordinii de zi.

(4a) Fără a aduce atingere celorlalte 
competențe disciplinare de care dispune, 
Președintele poate hotărî să suprime, din 
rapoartele de ședință, intervențiile 
deputaților care nu au obținut în prealabil 
cuvântul sau care depășesc timpul 
atribuit.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia și Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Comisia, 
Consiliul și raportorul pot lua din nou 
cuvântul, în special pentru a răspunde la 
intervențiile deputaților. 

(5) În cursul dezbaterii unui raport, 
Comisia și Consiliul sunt audiate, în 
general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor. Comisia, 
Consiliul și raportorul pot lua din nou 
cuvântul, în special pentru a răspunde la 
intervențiile deputaților.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 
din Tratatul CE, Președintele încearcă să 
ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul 
privind repartizarea adecvată a timpului 
afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 
din Tratatul CE, Președintele încearcă să 
ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul 
privind repartizarea adecvată a timpului 
afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în 
cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o 
dată în timpul unei perioade de sesiune, o 
declarație scrisă de cel mult 200 de 
cuvinte, care va fi anexată la stenograma 
dezbaterii. 

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în 
cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o 
dată în timpul unei perioade de sesiune, o 
declarație scrisă de cel mult 200 de 
cuvinte, care va fi anexată la stenograma 
dezbaterii.

(Articolele 141 și 143 sunt eliminate dacă 
se adoptă acest amendament.)

Or. de

Amendamentul 152
Marco Cappato

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

(ca) timpul afectat luării de cuvânt a 
deputaților care citesc texte scrise este 
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redus cu un  sfert; prezenta dispoziție nu 
se aplică în cazul citării textelor juridice 
sau legislative.

Or. it

Amendamentul 153
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142 – alineatul 3a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) Restul timpului alocat luărilor de 
cuvânt pentru o dezbatere nu se 
repartizează în prealabil. În schimb, ca 
regulă generală, Președintele dă cuvântul 
deputaților pentru cel mult un minut. 
Președintele se asigură, în măsura 
posibilului, că intervin alternativ vorbitori 
reprezentând unele curente politice 
diferite și provenind din state membre 
diferite. Se ia în considerare ordinea 
solicitărilor de a lua cuvântul.

Or. en

Justificare

Se adaugă o nouă propoziție la sfârșit.

Amendamentul 154
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142 – alineatul 3b (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3b) La cerere, se poate acorda prioritar 
cuvântul președintelui sau raportorului 
comisiei competente, președintelui 
delegației interparlamentare responsabile 
pentru țara vizată de dezbatere și 
președinților de grupuri politice care 
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doresc să se exprime în numele grupului 
lor sau vorbitorilor care îi înlocuiesc.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește alineatul (3b) al amendamentului 67 (articolul 142-
repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt) din proiectul de raport (PE 405.935 v03.00 –

FDR 757000)]

Amendamentul 155
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142 – alineatul 3c (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3c) Președintele, în timp ce asigură buna 
desfășurare a lucrărilor, poate da 
cuvântul deputaților care solicită acest 
lucru prin ridicarea unui cartonaș 
albastru. Permisiunea de a lua cuvântul 
este oferită după ce vorbitorul din 
momentul respectiv și-a încheiat luarea de 
cuvânt. Timpul afectat luării de cuvânt se 
limitează la jumătate de minut.

Or. el

Amendamentul 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 144

Textul în vigoare Amendamentul

În timpul primei ședințe a fiecărei perioade 
de sesiune, Președintele poate acorda 
cuvântul, pentru cel mult treizeci de 
minute, deputaților care doresc să atragă 
atenția Parlamentului cu privire la o 
chestiune politică importantă. Timpul 
acordat fiecărui deputat pentru a lua 
cuvântul nu trebuie să depășească un 
minut. Președintele poate autoriza o altă 

În seara primei ședințe a fiecărei perioade 
de sesiune, Președintele poate acorda 
cuvântul, pentru cel mult 30 de minute, 
deputaților care doresc să atragă atenția 
Parlamentului cu privire la o chestiune 
politică importantă. Timpul acordat 
fiecărui deputat pentru a lua cuvântul nu 
trebuie să depășească un minut. 
Președintele poate autoriza o altă perioadă 
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perioadă similară în alt moment al
aceleiași perioade de sesiune.

similară în ultima zi a fiecărei perioade de 
sesiune.

Or. en

Amendamentul 157
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 151 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul în vigoare Amendamentul

Dispozițiile articolului 103 alineatul (4) se 
aplică mutatis mutandis.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament depinde de adoptarea propunerii ALDE de modificare a articolului 45 
alineatul (2). Rezoluțiile comune aleatorii își pierd sensul dacă rapoartelor din proprie 
inițiativă li se pot aduce din nou amendamente printr-o procedură mai bună.

Amendamentul 158
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 157 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Votul pe părți poate fi solicitat de un 
grup politic sau de un număr de cel puțin 
patruzeci de deputați în cazul în care textul 
care trebuie supus la vot conține mai multe 
dispoziții, se referă la mai multe chestiuni 
sau poate fi divizat în mai multe părți, 
fiecare având un sens logic sau o valoare 
normativă proprie.

(1) Votul pe părți poate fi solicitat de un 
grup politic sau de un număr de cel puțin 
40 de deputați în cazul în care textul care 
trebuie supus la vot conține mai multe 
dispoziții, se referă la mai multe chestiuni 
sau poate fi divizat în mai multe părți care 
au un sens diferit și/sau o valoare 
normativă proprie.

Or. en
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Justificare

În forma sa actuală, acest articol s-a dovedit a fi prea restrâns pentru nevoile practicii 
parlamentare.

Amendamentul 159
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 159

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Parlamentul votează în mod normal 
prin ridicarea mâinii.

(1) Parlamentul votează în mod normal 
prin sistemul electronic de votare. 

(2) În cazul în care Președintele hotărăște 
că rezultatul nu este clar, Parlamentul este 
consultat prin vot electronic. În caz de 
pană a sistemului de vot electronic, 
Parlamentul este consultat prin „ridicare 
în picioare”.

(2) În cazul în care sistemul electronic nu 
se poate folosi din motive tehnice, 
Parlamentul este consultat prin ridicarea 
mâinii sau prin „ridicare în picioare”.

(3) Rezultatul votului se înregistrează. (3) Rezultatul votului se înregistrează.

Or. en

Justificare

Sistemul electronic de votare ar garanta certitudinea rezultatului cu privire la existența unei 
majorități sau a unei majorități calificate sau cu privire la prezența cvorumului în ședința 
plenară și în comisie, fără a fi necesară verificarea voturilor de până atunci, acordate prin 
ridicarea mâinii, în conformitate cu actualul Regulament de procedură.

Amendamentul 160
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 159a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 159a
Votul final

(1) În mod normal, la votarea unui act 
legislativ integral, indiferent dacă aceasta 
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se face prin vot unic și/sau vot final, 
Parlamentul votează prin apel nominal,
utilizând sistemul electronic de votare.
(2) Rezultatul votului se înregistrează.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea față de cetățeni ar fi sporită dacă toate voturile finale asupra unui act 
legislativ se fac prin apel nominal, fără a aduce atingere cerinței suplimentare menționate la 
articolul 160.

Amendamentul 161
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 160 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În plus față de cazurile prevăzute la 
articolul 99 alineatul (4) și articolul 100 
alineatul (5), se procedează la vot prin apel 
nominal în cazul în care un grup politic sau 
un număr de cel puțin patruzeci de deputați 
au cerut în scris acest lucru în seara 
precedentă votului, cu excepția cazului în 
care Președintele a hotărât un alt termen.

(1) În plus față de cazurile prevăzute la 
articolul 99 alineatul (4), articolul 100 
alineatul (5) și articolul 159a, se 
procedează la vot prin apel nominal în 
cazul în care un grup politic sau un număr 
de cel puțin 40 de deputați au cerut în scris 
acest lucru în seara precedentă votului, cu 
excepția cazului în care Președintele a 
hotărât un alt termen.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere este menită să adapteze regulile la practica existentă, deoarece voturile 
prin apel nominal se fac întotdeauna prin intermediul sistemului electronic.

Amendamentul 162
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 160 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(2) Apelul nominal se face în ordine 
alfabetică și începe cu numele deputatului 
tras la sorți. Președintele votează ultimul.

(2) Votul prin apel nominal se efectuează 
prin sistemul electronic de votare. În 
cazul în care sistemul electronic nu se 
poate folosi din motive tehnice, apelul 
nominal se face în ordine alfabetică și 
începe cu numele deputatului tras la sorți. 
Președintele votează ultimul.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere este menită să adapteze regulile la practica existentă, deoarece voturile 
prin apel nominal se fac întotdeauna prin intermediul sistemului electronic.

Amendamentul 163
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 161 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) În orice moment, Președintele poate 
hotărî utilizarea unui sistem electronic de 
votare pentru voturile prevăzute la 
articolele 159, 160 și 162.

(1) Președintele asigură utilizarea unui 
sistem electronic de votare pentru voturile 
prevăzute la articolele 159, 160 și 162.

În cazul în care sistemul electronic nu se 
poate folosi din motive tehnice, votul se 
desfășoară în conformitate cu articolul
159, articolul 160 alineatul (2) sau articolul 
162.

În cazul în care sistemul electronic nu se 
poate folosi din motive tehnice, votul se 
desfășoară prin ridicarea mâinii sau în 
conformitate cu articolul 160 alineatul (2) 
sau articolul 162.

Modalitățile tehnice de utilizare a acestui 
sistem sunt reglementate de instrucțiunile 
Biroului.

Modalitățile tehnice de utilizare a acestui 
sistem sunt reglementate de instrucțiunile 
Biroului.

Or. en

Justificare

Pentru a menține coerența internă a Regulamentului de procedură al PE, autorii sugerează 
modificarea articolului 161 alineatul (1) conform modificărilor propuse la articolele 159 și 
160. 
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Amendamentul 164
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 172a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 172a
Textele adoptate

(1) Textele adoptate de Parlament sunt 
publicate imediat după vot. Acestea se 
supun ratificării Parlamentului împreună 
cu procesul verbal al ședinței respective și 
sunt păstrate în arhivele Parlamentului.
(2) Textele adoptate de Parlament fac 
obiectul unei finalizări juridico-lingvistice 
sub responsabilitatea Președintelui. În 
cazul în care textele în cauză sunt 
adoptate în baza unui acord încheiat între 
Parlament și Consiliu, finalizarea este 
efectuată de cele două instituții în strânsă 
cooperare și de comun acord.
(3) Procedura prevăzută la articolul 204a 
se aplică atunci când, pentru a asigura 
coerența și calitatea textului în 
conformitate cu dorința exprimată de 
Parlament, sunt necesare adaptări care 
depășesc nivelul corectării greșelilor de 
dactilografiere sau corecturi menite să 
asigure concordanța între toate versiunile 
lingvistice, precum și corectitudinea 
lingvistică și coerența terminologică a 
acestora.
(4) Textele adoptate de Parlament în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 251 din Tratatul CE se prezintă 
sub forma unui text consolidat. În cazul 
în care votul Parlamentului nu a avut la 
bază un acord cu Consiliul, textul 
consolidat identifică toate amendamentele 
adoptate.
(5) După finalizare, textele adoptate se 
semnează de către Președinte și de 
Secretarul General și sunt publicate în 
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Jurnalul Oficial.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește amendamentele 74 și 75 din proiectul de raport (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000)]

Amendamentul 165
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 175 – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

Constituirea comisiilor temporare Constituirea comisiilor speciale

Or. en

Amendamentul 166
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 177 – alineatul 1 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

Componența comisiilor reflectă în mod 
strict componența Parlamentului. Nu este 
permis schimbul de locuri între grupurile 
politice.

Or. en

Amendamentul 167
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 177 – alineatul 1 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

Proporționalitatea între grupuri trebuie să 
respecte numărul întreg cel mai apropiat. 
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Dacă un grup decide să nu ocupe locuri 
într-o comisie, locurile respective rămân 
vacante, iar comisia își reduce 
dimensiunile cu numărul corespunzător.

Or. en

Amendamentul 168
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 179 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) În cazul în care o comisie permanentă 
declară că nu are competență pentru 
examinarea unei chestiuni sau în cazul 
conflictului de competență între două sau 
mai multe comisii permanente, Conferința 
președinților este sesizată cu privire la 
chestiunea competenței în termen de patru 
săptămâni de activitate de la anunțarea în 
plen a sesizării comisiei. Conferința 
președinților de comisii este informată cu 
privire la aceasta și poate emite o 
recomandare la adresa Conferinței 
președinților. Aceasta hotărăște în termen 
de șase săptămâni de activitate de la 
sesizarea cu privire la chestiunea 
competenței. În caz contrar, chestiunea se 
înscrie, în vederea luării unei decizii, pe 
ordinea de zi a perioadei de sesiune 
următoare.

(2) În cazul în care o comisie permanentă 
declară că nu are competență pentru 
examinarea unei chestiuni sau în cazul 
conflictului de competență între două sau 
mai multe comisii permanente, Conferința 
președinților este sesizată cu privire la 
chestiunea competenței în termen de patru 
săptămâni de activitate de la anunțarea în 
plen a sesizării comisiei. Conferința 
președinților hotărăște în termen de șase 
săptămâni în temeiul recomandării 
Conferinței președinților de comisie sau, 
în lipsă, a președintelui acesteia din urmă. 
În cazul în care Conferința președinților 
nu a luat nicio decizie în termenul stabilit, 
recomandarea este considerată ca fiind 
aprobată.

Or. en

Amendamentul 169
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 179 – alineatul 2 – interpretare (nouă)
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Textul în vigoare Amendamentul

Președinții de comisie pot încheia 
acorduri cu alți președinți de comisie cu 
privire la alocarea unui subiect unei 
comisii anume, sub rezerva autorizării, 
dacă este necesar, a procedurii comisiilor 
asociate, în conformitate cu articolul 47.

Or. en

Amendamentul 170
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 181

Textul în vigoare Amendamentul

Subcomisiile Grupurile de lucru din cadrul comisiilor
(1) Sub rezerva acordului prealabil al 
Conferinței președinților, orice comisie 
permanentă sau temporară poate 
desemna, în cadrul său, în interesul 
lucrărilor sale, una sau mai multe 
subcomisii a căror componență o 
determină în sensul articolului 177 și 
căreia îi stabilește competența. 
Subcomisiile raportează comisiei care le-a 
creat.

Comisiile pot constitui grupuri de lucru 
care să le asiste sau să le pregătească 
lucrările. Aceste grupuri de lucru 
beneficiază de facilități tehnice și 
administrative comparabile cu cele oferite 
comisiilor. Biroul stabilește dispozițiile de 
aplicare.

(2) Procedura adoptată pentru comisii se 
aplică și în cazul subcomisiilor.
(3) Supleanții sunt admiși să facă parte 
din subcomisii în aceleași condiții cu cele 
stabilite în cazul comisiilor.
(4) Aplicarea acestor dispoziții trebuie să 
garanteze dependența unei subcomisii de 
comisia în cadrul căreia a fost constituită. 
În acest scop, toți membrii titulari ai unei 
subcomisii sunt aleși dintre membrii 
comisiei principale.

Or. en
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Amendamentul 171
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 182a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 182a

Coordonatori în cadrul comisiei și 
raportori alternativi

(1) Grupurile politice și deputații 
neafiliați din cadrul unei comisii îl pot 
desemna pe unul dintre membrii lor drept
coordonator.
(2) Dacă este cazul, coordonatorii din 
cadrul unei comisii sunt convocați de 
către președintele comisiei pentru a 
pregăti deciziile care urmează a fi luate de 
către aceasta, în special în cazul deciziilor 
privind procedura sau numirea 
raportorilor. 
(3) Grupurile politice și deputații 
neafiliați pot să desemneze, pentru fiecare 
raport, un raportor alternativ care să 
urmărească evoluția raportului relevant. 
Numele raportorilor alternativi sunt 
comunicate președintelui comisiei. 

Or. el

Amendamentul 172
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 182a (nou) în capitolul 2

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 182a
Coordonatori în cadrul comisiei și 
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raportori alternativi
(1) Grupurile politice și deputații 
neafiliați din cadrul unei comisii îl pot 
desemna pe unul dintre membrii lor drept 
coordonator.
(2) Dacă este cazul, coordonatorii din 
cadrul unei comisii sunt convocați de 
către președintele comisiei pentru a 
pregăti deciziile care urmează a fi luate de 
către aceasta, în special în cazul deciziilor 
privind procedura sau numirea 
raportorilor. Comisia poate să delege 
coordonatorilor competența de a lua 
anumite decizii, cu excepția deciziilor de 
adoptare a rapoartelor, avizelor și 
amendamentelor. Vicepreședinții pot fi 
invitați să participe la reuniunile 
coordonatorilor din cadrul comisiei, cu 
rol consultativ. Coordonatorii se 
străduiesc să ajungă la un consens. 
Atunci când nu se poate ajunge la un 
consens, aceștia pot hotărî doar cu o 
majoritate care reprezintă clar o 
majoritate largă a comisiei, ținând seama 
de reprezentarea proporțională a fiecărui 
grup politic.
(2a) La începutul fiecărui an 
calendaristic, se acordă fiecărui grup, în 
funcție de mărimea acestuia, puncte 
pentru atribuirea rapoartelor. Pot fi 
atribuite rapoarte și pentru zero puncte. 
Coordonatorii încearcă să atribuie 
rapoartele prin consens. În lipsa unui 
consens, se votează, ținându-se cont de 
mărimea grupurilor.
(3) Grupurile politice și deputații 
neafiliați pot să desemneze, pentru fiecare 
raport, un raportor alternativ care să 
urmărească evoluția raportului respectiv 
și să obțină compromisuri în cadrul 
comisiei în numele grupului său sau al 
deputaților neafiliați. Numele raportorilor 
alternativi sunt comunicate președintelui 
comisiei. Raportorul îi informează și se 
consultă cu raportorii alternativi pe tot 
parcursul codeciziei sau al altor proceduri 
legislative. Orientările prezentate în 
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[anexa XYZ] sunt respectate pe deplin.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a ține seama de rolul pe care coordonatorii și raportorii 
alternativi îl au în practică, de a-l defini și de a-l oficializa. 
Sistemul atribuirii punctelor pentru rapoarte nu a mai fost prevăzut până acum în 
regulament.
Experiența a dovedit, în special în ceea privește deciziile din prima lectură, necesitatea unor 
orientări mai stricte.

Amendamentul 173
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 184

Textul în vigoare Amendamentul

Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a 
comisiei se distribuie tuturor membrilor 
comisiei și se supune aprobării acesteia la 
următoarea reuniune.

Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a 
comisiei se distribuie tuturor membrilor 
comisiei și se supune aprobării acesteia la 
următoarea reuniune.

Orice înregistrare audiovizuală a 
dezbaterilor, conținând inclusiv banda 
sonoră a tuturor cabinelor de 
interpretare, este realizată și pusă la 
dispoziția publicului pe internet.

Or. en

Amendamentul 174
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 185 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) O comisie poate vota în mod valabil în 
cazul în care un sfert dintre membrii care o 
compun sunt efectiv prezenți. Cu toate 

(2) O comisie poate vota în mod valabil în 
cazul în care un sfert dintre membrii care o 
compun sunt efectiv prezenți, fapt stabilit 
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acestea, în cazul în care o șesime dintre 
membrii care o compun solicită acest lucru 
înainte de începerea votării, votul este 
valabil numai cu participarea majorității 
membrilor comisiei.

prin intermediul sistemului electronic de 
votare. Cu toate acestea, în cazul în care o 
șesime dintre membrii care o compun 
solicită acest lucru înainte de începerea 
votării, votul este valabil numai cu 
participarea majorității membrilor 
comisiei, fapt stabilit prin intermediul 
sistemului electronic de votare.

Or. en

Justificare

Pentru a menține coerența internă a Regulamentului de procedură al PE, autorii sugerează 
modificarea articolului 161 alineatul, conform modificărilor propuse la articolele 159 și 160.

Amendamentul 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 185 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Votul în comisie se face prin ridicarea 
mâinii, cu excepția cazului în care un sfert
dintre membrii comisiei solicită votul prin 
apel nominal. În acest caz se procedează la 
vot în conformitate cu articolul 160 
alineatul (2).

(3) Votul în comisie se face prin ridicarea 
mâinii, cu excepția cazului în care o zecime
dintre membrii comisiei solicită votul prin 
apel nominal. În acest caz se procedează la 
vot în conformitate cu articolul 160 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Numărul dosarelor legislative închise în prima lectură a crescut în mod substanțial. În 
același timp, procedura simplificată din plen se aplică mai des, astfel încât votul în comisie 
devine decisiv și ar trebui să poată fi urmărit mai ușor. Facilitățile suplimentare pentru 
votarea electronică s-au îmbunătățit în mod substanțial.

Amendamentul 176
Hanne Dahl

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 185 – alineatul 3
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Textul în vigoare Amendamentul

(3) Votul în comisie se face prin ridicarea 
mâinii, cu excepția cazului în care un sfert 
dintre membrii comisiei solicită votul prin
apel nominal. În acest caz se procedează la 
vot în conformitate cu articolul 160 
alineatul (2).

(3) Votul în comisie se face în mod normal 
prin intermediul sistemului electronic de 
votare. În cazul în care sistemul electronic 
nu se poate folosi din motive tehnice, 
votul se poate face prin ridicarea mâinii
sau prin „ridicare în picioare”. Se 
efectuează un vot prin apel nominal dacă 
un sfert dintre membrii comisiei solicită 
acest lucru. În acest caz se procedează la 
vot prin intermediul sistemului electronic 
de votare, în conformitate cu articolul 160 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a menține coerența internă a Regulamentului de procedură al PE, autorii sugerează 
modificarea articolului 161, conform modificărilor propuse la articolele 159 și 160.

Amendamentul 177
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 188 – alineatul 6a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(6a) Președintelui unei delegații i se oferă 
posibilitatea de a fi audiat de către o 
comisie specializată atunci când pe
ordinea de zi se află un punct care ține de 
domeniul de competență al delegației. 
Același lucru se aplică președintelui sau 
raportorului unei comisii specializate în 
cazul reuniunilor unei delegații.

Or. en
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Amendamentul 178
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul VIIa (nou) – articolul 190a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

TITLUL VIIa
INTERGRUPURILE

Articolul 190a
Intergrupurile

Parlamentul recunoaște instituirea 
intergrupurilor.
Biroul stabilește metodele de lucru, astfel 
încât intergrupurile să se poată reuni 
periodic și să poată funcționa eficient.

Or. en

Amendamentul 179
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Comisia competentă poate decide 
elaborarea unor rapoarte sau se poate 
pronunța în orice alt mod cu privire la 
petițiile pe care le-a declarat admisibile.

(1) Comisia competentă poate decide 
elaborarea unor rapoarte în conformitate 
cu articolul 45 sau se poate pronunța în 
orice alt mod cu privire la petițiile pe care 
le-a declarat admisibile.

Comisia poate solicita avizul unei alte 
comisii, în conformitate cu articolul 46, în 
special în cazul petițiilor care vizează 
modificarea dispozițiilor legislative în 
vigoare.

Atunci când raportul abordează în special 
aplicarea sau interpretarea legislației 
Uniunii Europene, comisia competentă în 
fond este asociată în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) și articolul 47 
prima și a doua liniuță. Comisia 
competentă acceptă fără vot sugestiile 
referitoare la părțile din propunerea de 
rezoluție primite de la comisia competentă 
în fond, părți care abordează aplicarea 
sau interpretarea legislației Uniunii 
Europene. În cazul în care comisia 
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competentă nu acceptă aceste sugestii, 
comisia asociată le poate prezenta direct 
Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 180
Marco Cappato

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

Declarațiile în registru se fac pe propria 
răspundere a deputatului și trebuie 
actualizate anual.

Declarațiile în registru se fac pe 
răspunderea juridică a Parlamentului și 
trebuie actualizate anual.

Or. it

Amendamentul 181
Johannes Voggenhuber

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa IV – articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Proiectele de amendament și propunerile 
de modificare care au fost respinse în 
cadrul comisiei competente în fond se 
supun la vot în ședință plenară numai în 
cazul în care o comisie sau un număr de cel 
puțin patruzeci de deputați solicită în scris 
acest lucru într-un termen stabilit de 
Președinte; acest termen trebuie să fie de 
cel puțin 24 de ore înainte de începerea 
votului.

Proiectele de amendament și propunerile 
de modificare care au fost respinse în 
cadrul comisiei competente în fond se 
supun la vot în ședință plenară numai în 
cazul în care o comisie, un grup politic sau 
un număr de cel puțin 40 de deputați 
solicită în scris acest lucru într-un termen 
stabilit de Președinte; acest termen trebuie 
să fie de cel puțin 24 de ore înainte de 
începerea votului.

Or. en

Justificare

Nu mai există niciun motiv pentru care grupurile să nu își prezinte din nou amendamentele în 
plen în cadrul procedurii bugetare și să urmeze dificila procedură de strângere a 
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semnăturilor.

Amendamentul 182
Johannes Voggenhuber

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa IV – articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Pentru a fi admisibile, aceste proiecte 
trebuie depuse în scris și semnate de un 
număr de cel puțin patruzeci de deputați 
sau depuse în numele unei comisii și 
trebuie să asigure respectarea principiului 
echilibrului între venituri și cheltuieli. Nu 
se aplică articolul 46 alineatul (5) din 
regulament.

(3) Pentru a fi admisibile, aceste proiecte 
trebuie depuse în scris și semnate de un 
număr de cel puțin patruzeci de deputați 
sau depuse în numele unei comisii sau al 
unui grup politic și trebuie să asigure 
respectarea principiului echilibrului între 
venituri și cheltuieli. Nu se aplică articolul 
46 alineatul (5) din regulament.

Or. en

Justificare

Nu mai există niciun motiv pentru care grupurile să nu își prezinte din nou amendamentele în 
plen în cadrul procedurii bugetare și să urmeze dificila procedură de strângere a 
semnăturilor.


