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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

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

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69b (*)
(1) Următoarele documente sunt puse la 
dispoziţia deputaţilor:
(a) proiectul de buget prezentat de 
Comisie;
(b) expunerea Consiliului privind 
deliberările sale cu privire la proiectul de 
buget;
(c) poziţia Consiliului referitoare la 
proiectul de buget elaborată în 
conformitate cu articolul 314 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene;
(d) proiectul comun al comitetului de 
conciliere;
(e) orice proiect de decizie privind 
doisprezecimile provizorii elaborat în 
conformitate cu articolul 315 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene;
(2) Aceste documente se trimit comisiei 
competente în fond. Orice comisie 
interesată poate emite un aviz. 
(3) Preşedintele stabileşte termenul până 
la care comisiile care doresc să emită un 
aviz trebuie să îl comunice comisiei 
competente în fond.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament propune mici modificări la proiectul de raport: elimină trimiterile la 
articolele din Tratatul CEEA, deoarece acestea vor fi abrogate în temeiul articolului 5 din 
Protocolul nr. 2 de modificare a Tratatului CEEA.  De asemenea, propune înlocuirea 
expresiei curente „se tipăresc şi se distribuie” cu „sunt puse la dispoziţia deputaţilor”, mai 
adecvată având în vedere natura şi dimensiunile anumitor documente.

Amendamentul 2

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

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69e (*)
Concilierea bugetară

(1) Preşedintele convoacă comitetul de 
conciliere în conformitate cu articolul 314 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Delegaţia Parlamentului la reuniunile 
comitetului de conciliere din cadrul 
procedurii bugetare este formată dintr-un 
număr de membri egal cu numărul 
membrilor delegaţiei Consiliului.
(3) Membrii delegaţiei sunt numiţi de 
grupurile politice în fiecare an, înainte de 
votul Parlamentului asupra poziţiei 
Consiliului, de preferinţă dintre membrii 
comisiei competente pentru chestiunile 
bugetare şi ai celorlalte comisii interesate. 
Delegaţia este condusă de Preşedintele 
Parlamentului. Preşedintele poate delega 
această sarcină unui vicepreşedinte cu 
experienţă în domeniul bugetar sau 
preşedintelui comisiei competente pentru 
chestiunile bugetare.
(4) Se aplică articolul 64 alineatele (2), 
(4), (5), (7) şi (8).
(5) În cazul în care comitetul de conciliere 
a căzut de acord asupra unui proiect 
comun, chestiunea se înscrie pe ordinea 
de zi a unei şedinţe plenare care urmează 
să aibă loc în termen de paisprezece zile 
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de la data acordului. Se aplică articolul 
65 alineatele (2) şi (3).
(6) Proiectul comun în ansamblu face 
obiectul unui vot unic. Se votează prin 
apel nominal. Proiectul comun este 
considerat adoptat dacă nu este respins de 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul.
(7) 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 poziţia Consiliului 
pentru a fi confirmate, în conformitate cu 
articolul 314 alineatul (7) litera (d) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.
Votul de confirmare se înscrie pe ordinea 
de zi a unei şedinţe plenare care urmează 
să aibă loc în termen de paisprezece zile 
de la data anunţării de către Consiliu a 
respingerii proiectului comun.
Amendamentele sunt considerate 
confirmate dacă sunt aprobate de 
majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul şi cu trei cincimi din totalul 
voturilor exprimate.

Or. en

Justificare

Referirea din proiectul de raport la o „propunere de respingere” a proiectului comun nu este 
necesară, dat fiind faptul că poate avea loc doar un vot unic în privinţa proiectului în 
ansamblu.  În plus, din cauza majorităţii speciale necesare pentru respingerea proiectului 
comun, luarea în considerare a unui vot privind proiectul în ansamblu, în paralel cu un vot 
privind o posibilă propunere de respingere, ar fi derutantă. De asemenea, trebuie să se ţină 
seama de necesitatea ca PE să reacţioneze în termen de 14 zile de la posibila respingere a 
proiectului comun doar de către Consiliu şi să se reamintească condiţiile necesare pentru ca 
amendamentele să fie considerate confirmate. 
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Amendamentul 3

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

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 69h (*)
Trialogul financiar

Preşedintele participă la întâlniri 
periodice între preşedinţii Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei, 
convocate la iniţiativa Comisiei, în cadrul 
procedurilor bugetare prevăzute în partea 
a şasea titlul II din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. 
Preşedintele ia toate măsurile necesare 
pentru a promova concertarea şi 
apropierea poziţiilor instituţiilor, în 
vederea facilitării punerii în aplicare a 
procedurilor sus-menţionate.
Preşedintele Parlamentului poate delega 
această sarcină unui vicepreşedinte cu 
experienţă în domeniul bugetar sau 
preşedintelui comisiei competente pentru 
chestiunile bugetare.

Or. en

Justificare

Noul articol propus în proiectul de raport se aplică tuturor procedurilor privind chestiunile 
financiare enumerate în partea a şasea titlul II din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (exprimare preferabilă expresiei „prezentul titlu”) şi nu doar procedurii bugetare 
anuale; ca atare, prezentul articol ar trebui plasat în partea finală a titlului şi nu între 
articolele privind procedura bugetară anuală.
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