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I. Introducere

Dl. Saryusz-Wolski, președintele Comisiei pentru afaceri externe, sprijinindu-se pe 
dispozițiilor articolului 201 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, a 
prezentat președintelui Comisiei ADCO, dl Leinen, o cerere referitoare la interpretarea sau 
modificarea eventuală a articolului 182 din regulament.

Subliniind statutul special al comisiei AFET, singura comisie asistată de două subcomisii 
(drepturile omului – DROI – și siguranță și apărare – SEDE), dl Saryusz-Wolski și-a motivat 
cererea prin dorința de acorda mai multă vizibilitate celor două subcomisii, recunoscând, 
pentru președinții acestora, funcția de vicepreședinți ai comisiei AFET. Această recunoaștere 
ar permite, de exemplu, ca președinții celor două subcomisii să prezideze lucrările comisiei 
AFET în situația în care problemele abordate sunt de competența acestora. 

Conferința președinților a luat deja în discuție (în cadrul reuniunii din 12 iulie 2007) 
posibilitatea de a conferi un statut autonom celor două subcomisii, însă a ajuns la o concluzie 
negativă; statutul celor două subcomisii în cadrul comisiei AFET a rămas așadar neschimbat, 
pentru a se garanta o abordare coerentă și integrată a gestionării politicii externe europene. 

Actualmente, Regulamentul de procedură al Parlamentului European nu conține nicio normă 
specifică privind rolul și statutul președinților subcomisiilor în cadrul comisiilor din care fac 
parte subcomisiile. De aceea,  comisia AFET a cerut comisiei AFCO să examineze articolul 
182 în scopul de a stabili dacă există posibilitatea unei interpretări care să permită ca 
președinților subcomisiilor să le fie recunoscută funcția de vicepreședinți  ex officio ai 
comisiei care a constituit subcomisiile sau dacă, în caz contrar, ar trebui modificat 
Regulamentul pentru a transforma actuala formulare a articolului 182 după cum urmează: 

Textul actual Modificările propuse
Articolul 182: Biroul comisiilor

1.   La prima reuniune a comisiei după 
alegerea membrilor comisiilor în
conformitate cu articolul 177, comisia 
alege un președinte și, în tururi de scrutin 
diferite, unul, doi sau trei
vicepreședinți care formează biroul 
comisiei. 
Fără a aduce atingere dispozițiilor primului 
paragraf, în perioada ianuarie 2007 - iulie 
2009, fiecare birou al comisiilor este 
alcătuit din patru vicepreședinți.

Articolul 182: Biroul comisiilor

1.   La prima reuniune a comisiei după 
alegerea membrilor comisiilor în conformitate 
cu articolul 177, comisia alege un președinte
și, în tururi de scrutin diferite, unul, doi sau 
trei vicepreședinți care formează biroul 
comisiei. 
Fără a aduce atingere dispozițiilor primului 
paragraf, în perioada ianuarie 2007 - iulie 
2009, fiecare birou al comisiilor este alcătuit 
din patru vicepreședinți.

Președinții subcomisiilor trebuie să fie 
considerați vicepreședinți ex officio ai 
comisiei în cadrul căreia au fost constituite 
subcomisiile.
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II. Răspunsuri posibile din partea comisiei AFCO 

Din punct de vedere juridic, obiectivul enunțat de către comisia AFET nu pare posibil de atins 
în întregime printr-o procedură interpretativă, dat fiind caracterul exhaustiv al dispozițiilor 
articolului 182. Într-adevăr, în ceea ce privește actuala legislatură, este prevăzut în mod expres
faptul că fiecare birou are patru vicepreședinți, pe când, pentru următoarele legislaturi, este 
stabilit un număr maxim de trei vicepreședinți. 

După excluderea căii interpretative, trebuie examinat ce alte opțiuni există pentru a răspunde 
exigențelor formulate de către comisia AFET. 

1. O primă opțiune constă în modificarea dispozițiilor Regulamentului de procedură.
Dacă președintele comisiei AFET preconizează modificarea articolului 18, pare mai 
potrivită modificarea articolului 181, care se referă în mod precis la subcomisii, prin 
adăugarea unui paragraf de încheiere care să stabilească rolul președinților 
subcomisiilor în cadrul comisiei „mamă” și care să le confere funcția de 
vicepreședinți. 

2. A doua opțiune care poate fi luată în considerare este mai prudentă. Aceasta ar 
permite, într-adevăr, să se răspundă parțial cererilor formulate de către comisia AFET 
fără a se  modifica totuși Regulamentul de procedură. Această soluție s-ar sprijini pe 
constatarea lipsei dispozițiilor regulamentare care să interzică explicit președintelui 
comisiei principale să asocieze președinții subcomisiilor la lucrările biroului și să îi 
autorizeze să prezideze dezbaterea privind probleme abordate în mod specific de către 
subcomisiile respective. Pare așadar admisibil ca, în practică, președintele comisiei 
„mamă” să recurgă la puterile care îi sunt deja recunoscute în mod implicit pentru a 
acorda mai multă vizibilitate activităților și rolului președinților subcomisiilor. 
Bineînțeles, în exercițiul acestor puteri implicite, deciziile președintelui trebuie supuse 
examinării de către întregul birou și trebuie să obțină acordul acestuia. 

III. Dezbaterea în cadrul comisiei 

În cursul dezbaterii preliminare care a avut loc în cadrul comisiei la 26 mai a anului curent, 
raportorul a prezentat cele două opțiuni amintite anterior, în scopul de a înțelege  care dintre 
ele întrunea aprobarea comisiei. Oricare au fost intențiile inițiale, dezbaterea s-a concentrat, în 
cea mai mare parte, pe problema – cu impact mult mai general – a statutului subcomisiilor 
SEDE și DROI. Anumite state membre au profitat într-adevăr de ocazia de a cere 
transformarea celor două subcomisii în comisii în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate 
acestea, după cum a  reamintit președintele Leinen, comisia AFCO nu dispune de nicio 
competență în materie. Conferința președinților trebuie de fapt să ia o astfel de decizie, apoi să 
o supună la vot Parlamentului reunit în ședință plenară.

Pe de altă parte, în ceea ce privește mai exact subiectul cererii prezentată de comisia AFET, 
raportorul se va limita la sublinierea faptului că discuția din cadrul comisiei nu permite să se
constate existența unei susțineri unanime a  propunerii de modificare.

IV. Concluzii
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În lumina constatărilor care reies din dezbaterea în comisie, raportorul recomandă adoptarea 
unui demers mai degrabă prudent, care să țină cont de absența unui acord suficient de extins 
în favoarea unei eventuale modificări a regulamentului.

În plus, dată fiind importanța echilibrelor politice a căror stabilire și menținere sunt posibile, 
în forma lor actuală, datorită normelor în cauză, o modificare a articolului 182 sau a 
articolului 181 nu par a fi de dorit. 

Într-adevăr, în spatele dispozițiilor specifice privind alcătuirea birourilor se află voința 
implicită de a garanta, în toate comisiile, o reprezentare echitabilă și proporțională a 
principalelor forțe politice care alcătuiesc Parlamentul. De aceea, nominalizarea unui 
vicepreședinte sau a mai multor vicepreședinți ex officio ar risca să compromită sau, în orice 
caz, să complice căutarea unui astfel de echilibru politic în cadrul diferitelor comisii 
parlamentare.  

În general, raportorul consideră că este așadar posibil să se răspundă cererilor formulate de
către comisia AFET fără a se efectua o modificare efectivă a Regulamentului de procedură. 
Regulamentul garantează într-adevăr în mod implicit o marjă de manevră suficient de mare 
pentru președintele fiecărei comisii în gestionarea activităților interne ale comisiei în sine. 

Se propune așadar ca comisia AFCO să supună Parlamentului, conform articolului 201
alineatul (3) din Regulamentul de procedură, următoarea interpretare a articolului 182 
alineatul (1): 

„Articolul 182 alineatul (1) nu interzice președintelui comisiei principale să asocieze 
președinții subcomisiilor la lucrările biroului și să le permită acestora să prezideze dezbaterea 
pe probleme examinate în mod specific de către subcomisiile respective, cu condiția ca 
această procedură să fie supusă examinării de către întreg biroul și să obțină acordul acestuia”.  
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