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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 47 din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European,
(2007/2016(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-
0461/2006),

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0000/2007),

1. decide să modifice regulamentul său după cum urmează;

2. reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului şi Comisiei, 
spre informare.



PE 123123v01-004/11 PR\650494RO.doc

RO

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 47

Cooperarea consolidată între comisii Procedura comisiilor asociate 
În cazul în care, în conformitate cu avizul
Conferinţei preşedinţilor, o chestiune intră 
într-o măsură aproape egală în competenţa 
celor două comisii sau în cazul în care
diferite aspecte ale chestiunii intră în 
competenţa a două comisii distincte, se 
aplică articolul 46 şi următoarele dispoziţii 
complementare: 

În cazul în care Conferinţa preşedinţilor 
este sesizată cu privire la o chestiune 
legată de competenţă în conformitate cu 
articolul 179 alineatul (2) sau cu articolul 
45, iar Conferinţa Preşedinţilor consideră
că această chestiune intră, într-o măsură 
aproape egală, în competenţa a două sau a 
mai multor comisii, sau că diferite părţi ale 
chestiunii intră în competenţa a două sau a 
mai multor comisii, se aplică articolul 46, 
şi următoarele dispoziţii complementare:

- calendarul se stabileşte de comun acord 
de către cele două comisii,

- calendarul se stabileşte de comun acord 
de către comisiile implicate,

- raportorul şi raportorul pentru aviz
încearcă să se pună de acord asupra 
textelor pe care le propun comisiilor 
respective, precum şi asupra poziţiilor pe 
care le adoptă în cazul amendamentelor,

- raportorul şi raportorii pentru aviz se 
informează reciproc şi încearcă să se pună 
de acord asupra textelor pe care le propun 
comisiilor respective, precum şi asupra 
poziţiilor pe care le adoptă în cazul 
amendamentelor,
- comisiile implicate pot identifica 
împreună acele părţi din text care ţin de
competenţa lor exclusivă sau comună, şi 
pot conveni asupra modalităţilor precise 
de cooperare,

- comisia competentă în fond acceptă fără a 
supune la vot amendamentele comisiei
sesizate pentru avizare în cazul în care 
acestea se referă la aspecte pe care 
preşedintele comisiei competente în fond, 
în temeiul anexei VI şi după consultarea 
preşedintelui comisiei sesizate pentru 
avizare, le consideră a fi de competenţa 
acesteia din urmă şi care nu sunt în 
contradicţie cu alte elemente ale raportului. 

- comisia competentă în fond acceptă fără a 
supune la vot amendamentele unei comisii 
sesizate pentru avizare în cazul în care 
acestea se referă la aspecte pe care 
preşedintele comisiei competente în fond, 
în temeiul anexei VI şi după consultarea 
preşedintelui comisiei sesizate pentru 
avizare, le consideră a fi de competenţa 
acesteia din urmă şi care nu sunt în 
contradicţie cu alte elemente ale raportului. 
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Justificare

The proposed amendment to the present wording of Rule 47 reflects the majority view in the 
Committee on Constitutional Affairs which is that the Rule should be made more flexible but 
not changed radically: The procedure should be available also where more than two 
committees wish to be involved and the precise terms of their cooperation and the division of 
work and competence should be open to arrangements between committees on a case by case 
basis.

The amended Rule now voices one of the fundamental requirements if this kind of procedure 
is to be successful, namely an intense and regular communication between the draftspersons 
involved. It is suggested to change the title of the Rule in order to avoid any confusion with 
terminology used in the Treaties: Enhanced Cooperation between Member States under Title 
VII of the Treaty on European Union.

The introductory phrase has been modified to make clear that the question whether an 
enhanced cooperation, renamed as procedure with associated committees, should take place 
is a variant of the question of competence of committees. If such a question comes up with 
regard to a legislative report, it has to be dealt with in conformity with Rule 179(2), if the 
question comes up in the context of an own initiative report envisaged by a committee, it has 
to be dealt with in the authorisation procedure under Rule 45 along with the interpretation 
given to it.
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EXPUNERE DE MOTIVE

After discussions within the Conference of Committee  Chairmen leading to a seminar held 
on 22 and 23 at Limelette 1, Mr. Daul in his capacity of chairman of this body, tabled a 
proposal for amendment of Rules 46 and 472 aiming primarily at a better balance between the 
committees concerned in order to make sure that they really work together.

The amendment of Rule 47 contained in this draft report follows largely this proposal as far as 
the opening up of the procedure to more than two committees and making it more flexible is 
concerned. It does however not follow the proposal as far as the possibility for the committee 
asked for an opinion is concerned to present amendments directly to the plenary when joint 
compromise amendments with the committee responsible cannot be reached. This element of 
the proposal is based on the assumption that the mere possibility of such amendments tabled 
by the committee asked for an opinion as a "last resort" will create a mutual interest in 
genuine cooperation and thus not lead to more amendments in Parliament.

Your rapporteur is sceptical with regard to such an assumption. It has to be kept in mind here 
that until about ten years ago all committees could table amendments for consideration in 
Parliament. This had in practice as a result that the committees asked for an opinion 
systematically tabled amendments once again directly in plenary when they were not taken on 
board by the committee responsible. Giving the committee responsible the last say was thus
meant as a filter protecting the plenary against too high numbers of amendments.

If there are really unbridgeable differences between the approaches taken by committees 
involved in a procedure of enhanced cooperation, the amendments tabled by one or the other 
need to secure the support of major political groups anyway in order to be adopted. It is thus 
in such situations the natural task of the political groups to find ways to build the necessary 
consensus. Such situations can however be avoided to a great deal if the chairpersons and 
rapporteurs involved play their role of leadership and cooperate fully. The new third indent 
which is taken literally from the proposal by Mr. Daul is intended to allow for and encourage 
such cooperation.

This draft report does not contain either amendment 1 of Mr. Daul's proposal introducing a 
deadline into Rule 47 for committees wishing to be asked for an opinion. Your rapporteur is 
of the opinion that such a deadline need not be foreseen expressly as it exists already in an 
implied manner. For, pursuant to Rule 179(2) a question of competence has to be referred to 
the Conference of Presidents "within four weeks of the announcement in Parliament of 
referral to committee". It can be taken from this formulation that requests to be involved as a 
committee asked for an opinion or, by analogy, to be associated in an enhanced cooperation, 
have to be made in time to meet this deadline.

A similar reasoning applies to amendment 3 of the proposal obliging the Conference of 
Presidents to decide within six weeks on requests for being associated in an enhanced 

  
1  The conclusions of this seminar, "Limelette declaration", were sent by letter of 28 June 2006 to the President.
They contain in an annexe detailed suggestions for a modification of Rule 47.
2 Pursuant to Rule 202, Document B6-0461/2006 of 31.8.2006
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cooperation. If such a request is considered as a type of "conflict over the competence of two 
or more standing committees" within the meaning of Rule 179(2), which seems only 
reasonable, the deadline foreseen in this provision applies and a specific deadline is not 
necessary either.
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31.8.2006

PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI 
EUROPEAN

depusă în conformitate cu articolul 202 din Regulamentul de procedură

Joseph Daul

Modificarea articolelor 46 şi 47

Avizele comisiilor
Cooperarea consolidată între comisii 

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul46 alineatul (1)

(1) În cazul în care comisia sesizată iniţial cu 
privire la o chestiune doreşte să cunoască 
avizul unei alte comisii sau în cazul în care o 
altă comisie doreşte să-şi dea avizul cu 
privire la raportul comisiei sesizate iniţial, 
acestea pot solicita Preşedintelui 
Parlamentului ca, în conformitate cu 
articolul 179 alineatul (3), una dintre comisii 
să fie desemnată drept comisie competentă 
în fond, iar cealaltă să fie sesizată pentru 
avizare.

(1) În cazul în care comisia sesizată iniţial cu 
privire la o chestiune doreşte să cunoască 
avizul unei alte comisii sau în cazul în care o 
altă comisie doreşte să-şi dea avizul cu 
privire la raportul comisiei sesizate iniţial, 
acestea pot solicita Preşedintelui 
Parlamentului, în termen de patru 
săptămâni de la anunţarea sesizării în plen,
ca, în conformitate cu articolul 179 alineatul 
(3), una dintre comisii să fie desemnată drept 
comisie competentă în fond, iar cealaltă să 
fie sesizată pentru avizare.

Or. fr
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Justificare

A committee should have four weeks after the announcement of the referral in plenary to 
submit a request for enhanced cooperation. This would prevent cases where purely for 
practical reasons, in particular the advanced stage of the work in the committee responsible, 
the Rule 47 procedure cannot be applied.

Amendamentul 2
ArticolulArticolul 47 paragraful -1 (nou)

Una sau două comisii pot solicita să fie 
asociate comisiei competente în fond, în 
cadrul cooperării consolidate, la elaborarea 
unui raport de către aceasta, în cazul în 
care consideră că cel puţin unul din 
elementele esenţiale ale chestiunii intră în 
domeniilor lor specifice de competenţă. 
Astfel de solicitări trebuie justificate în 
conformitate cu anexa VI la Regulamentul 
de procedură.

Or. fr

Justificare

Practice has shown that in some cases a proposal falls within the area of competence of more 
than two committees. On the other hand, it is very rare for more than three committees to be 
concerned, and the need for effective cooperation also limits the number of committees which 
can be involved.

This new paragraph obliges committees to justify their requests for enhanced cooperation 
pursuant to Annex VI.

Amendamentul 3
Articolul 47 paragraful -1a (nou)

Conferinţa preşedinţilor este sesizată cu 
privire la chestiunea respectivă şi ia o 
decizie definitivă în termen de şase 
săptămâni de la data sesizării. Conferinţa 
preşedinţilor de comisie este informată şi 
poate adresa o recomandare Conferinţei 
preşedinţilor.

Or. fr
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Justificare

This new paragraph provides a decision-making mechanism and timetable.

As things stand, it is for the committee responsible to decide whether or not to involve the 
committee asked for an opinion in enhanced cooperation. The Conference of Presidents takes 
a decision only if one of the committees involved explicitly requests it. Instead, the final 
decision should be left to the Conference of Presidents, not to the committee responsible.

Amendamentul 4
Articolul 47 alineatul (1)

În cazul în care, în conformitate cu avizul
Conferinţei preşedinţilor, o chestiune intră 
într-o măsură aproape egală în competenţa 
celor două comisii sau în cazul în care 
diferite aspecte ale chestiunii intră în 
competenţa a două comisii distincte, se 
aplică articolul 46 şi următoarele dispoziţii 
complementare:

În cazul în care Conferinţa preşedinţilor a 
decis autorizarea cooperării consolidate, se 
aplică articolul 46 şi următoarele dispoziţii 
complementare:

- comisiile implicate pot identifica 
împreună acele părţi din text careţin de
competenţa lor exclusivă sau comună, şi 
pot conveni asupra modalităţilor precise de 
cooperare,

- calendarul se stabileşte de comun acord de 
către cele două comisii,

- calendarul se stabileşte de comun acord de 
către comisiile implicate,

- raportorul şi raportorul pentru aviz 
încearcă să se pună de acord asupra 
textelor pe care le propun comisiilor 
respective, precum şi asupra poziţiilor pe 
care le adoptă în cazul amendamentelor,

- raportorul şi raportorii asociaţi se 
informează reciproc şi pe deplin asupra 
textelor pe care le propun comisiilor 
respective, precum şi asupra poziţiilor pe 
care le adoptă în cazul amendamentelor,

- comisia competentă în fond acceptă fără 
vot amendamentele comisiei sesizate pentru 
avizare, în cazurile în care acestea se referă 
la aspecte pe care preşedintele comisiei 
competente în fond le consideră, pe baza 
anexei VI, după consultarea preşedintelui 
comisiei sesizate pentru avizare, ca intrând 
în competenţa comisiei sesizate pentru 
avizare, fără a contraveni altor elemente 
din raport.

- odată ce au votat, comisiile asociate şi 
comisia competentă în fond pot decide, la 
recomandarea raportorului şi a celorlalţi 
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raportori asociaţi, să depună amendamente 
de compromis comune în şedinţa plenară;
- în cazul în care nu se urmează procedura 
descrisă la a patra liniuţă de mai sus, sau
dacă între comisiile implicate continuă să 
existe un dezacord, o comisie asociată 
poate, prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 150 alineatul (1), să depună în 
şedinţa plenară amendamentele care intră 
în competenţa sa şi pe care le prezentase 
deja comisiei competente în fond şi 
fuseseră respinse de aceasta.

Or. fr

Justificare

(Introduction) This wording reflects the possibility for the Conference of Presidents to impose 
enhanced cooperation as a solution to a dispute as to powers and responsibilities.

(Indent -1 new) This wording encourages committees to define their cooperation and allows 
them to agree on the arrangements for taking over the amendments tabled by the associated 
committees (possibly without a vote by the committee responsible).

(Indent 2) This better and more realistic wording of the paragraph requires full exchange of 
relevant information between the committees concerned, so as to make for genuine 
cooperation.

(Indent 3a (new) The advantage of this change is that the position of the associated committee 
would be strengthened throughout the procedure, creating a mutual interest in genuine 
cooperation. It enables the committee responsible to vote on all amendments, and leaves it 
under no obligation to incorporate any amendments from the associated committee without a 
vote, but offers the latter the option of tabling in plenary the amendments falling within its 
competence rejected by the committee responsible. Both committees would have an interest in 
reaching agreement at an early stage in order to prevent the possibility of a decision in 
plenary, which would be outside their control.

(Indent 3b new) This solution would nevertheless offer the plenary a real choice between two 
conflicting positions in those cases where disagreement persists. The possibility of tabling 
compromise amendments in plenary provides, if all else fails, a last opportunity for the 
committees to reach agreement before the plenary gives its verdict.

NB: Va fi necesară şi modificarea altor articole (în special articolele 150 şi 155) în 
vederea conformităţii lor cu noile dispoziţii.


