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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în 
vederea aprobării Comisiei
(2007/2128(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 14 decembrie 2006,

– având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2005 privind orientările pentru aprobarea 
Comisiei Europene1,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0000/2008),

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

2. reamintește că această modificare va intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 2a (nou)

Text în vigoare Amendament

(2a) Dispozițiile de aplicare privind 
organizarea acestor audieri sunt 
prevăzute în anexa la Regulamentul de 
procedură.

Or. en

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 6

                                               
1 JO C 285 E, 22.11.2006, p. 137.
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Text în vigoare Amendament

(6) În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în cursul 
mandatului, comisarii vizați sunt invitați să 
se prezinte în fața comisiilor responsabile 
de domeniile de competență ale acestora. 

(6) În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în mod substanțial
în cursul mandatului, cum ar fi în cazul 
ocupării unui loc vacant sau al aderării 
unui nou stat, comisarii vizați sunt invitați 
să se prezinte în fața comisiilor 
responsabile de domeniile de competență 
ale acestora. Se aplică alineatele (2) și 
(2a).

Or. en

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa XVIb (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA XVIb
Orientări în vederea aprobării Comisiei 
Europene
1. Responsabilitatea democratică a 
Comisiei Europene este consolidată în 
mare măsură de un proces de aprobare 
parlamentară, care este deschis, echitabil 
și consecvent, și în cadrul căruia fiecare 
comisar desemnat prezintă Parlamentului 
toate informațiile relevante.
2. Parlamentul a adoptat, prin urmare, 
următoarele principii, criterii și măsuri 
pentru a supune întregul colegiu al 
Comisiei votului său de aprobare:
Criterii de evaluare
(a) Parlamentul evaluează comisarii 
desemnați pe baza competențele lor 
generale, a angajamentului european și a 
independenței incontestabile a acestora. 
Parlamentul evaluează cunoștințele legate 
de portofoliul în cauză, precum și 
abilitățile de comunicare;
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(b) Parlamentul acordă o atenție 
deosebită echilibrului între sexe. Acesta 
exprimă cu privire la atribuirea diferitelor 
portofolii de către Președintele ales;
(c) Parlamentul poate solicita toate 
informațiile relevante în vederea luării 
unei decizii cu privire la competența 
candidaților, de la care se așteaptă 
divulgarea, fără rezerve, a informațiilor 
privind interesele financiare;
Audieri
(d) fiecare comisar desemnat este invitat 
să se prezinte în fața comisiei sau a 
comisiilor parlamentare competente, 
pentru o audiere unică de trei ore. 
Audierile sunt publice;
(e) audierile sunt organizate, în comun, 
de către Conferința președinților și 
Conferința președinților de comisie. În 
cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei posibilități:
- în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competență al unei singure comisii 
parlamentare, acesta/aceasta este 
audiat(ă) doar de această comisie;
- în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează, în egală măsură, 
în domeniul de competență al mai multor 
comisii parlamentare, acesta/aceasta este 
audiat(ă) în comun de aceste comisii;
- în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în cea mai mare 
parte în domeniul de competență al unei 
comisii parlamentare, și doar într-o mică 
măsură în domeniul de competență al 
uneia sau mai multor alte comisii 
parlamentare, acesta/aceasta este 
audiat(ă) de principala comisie 
competentă, care va invita cealaltă 
comisie sau celelalte comisii să participe 
la audiere.
Președintele ales al Comisiei este 
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consultat pe deplin cu privire la aceste 
măsuri;
(f) comisiile parlamentare prezintă 
comisarilor desemnați întrebări scrise, în 
timp util înainte de audieri. Numărul 
întrebărilor scrise este limitat la cinci 
pentru fiecare comisie parlamentară 
competentă;
(g) audierile se desfășoară în 
circumstanțe și condiții care le oferă 
comisarilor desemnați posibilități egale și 
echitabile de a se prezenta și de a-și 
exprima opiniile;
(h) comisarii desemnați sunt invitați să 
facă o expunere orală introductivă, de 
maximum douăzeci de minute. 
Desfășurarea audierilor trebuie să vizeze 
dezvoltarea unui dialog politic pluralist 
între comisarii desemnați și deputații în 
Parlamentul European. Înainte de 
încheierea sesiunii de audieri, comisarilor 
desemnați trebuie să li se acorde 
posibilitatea de a face o scurtă declarație 
finală;
Evaluare
(i) o înregistrare video indexată a 
audierilor trebuie pusă la dispoziția 
publicului în termen de douăzeci și patru 
de ore;
(j) comisiile trebuie să se reunească 
imediat după audiere pentru a proceda la 
evaluarea fiecărui comisar desemnat. 
Aceste reuniuni se desfășoară cu ușile 
închise. Comisiile sunt invitate să se 
pronunțe dacă comisarii desemnați 
posedă competențele necesare pentru a fi 
membri ai colegiului și pentru a îndeplini 
sarcinile specifice pentru care au fost 
desemnați. În cazul în care o comisie nu 
este în măsură să ajungă la un consens cu 
privire la aceste două aspecte, 
președintele acesteia supune, în ultimă 
instanță, cele două decizii la vot. 
Declarațiile de evaluare sunt făcute 
publice și prezentate în cadrul unei 
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reuniuni comune a Conferinței 
președinților și a Conferinței președinților 
de comisie, care se desfășoară cu ușile 
închise. În urma unui schimb de opinii și 
cu excepția cazului în care acestea decid 
să solicite informații suplimentare, 
Conferința președinților și Conferința 
președinților de comisie declară audierile 
încheiate;
(k) Președintele ales al Comisiei prezintă 
întregul colegiu al comisarilor în cadrul 
unei ședințe a Parlamentului. Prezentarea 
este urmată de o dezbatere. La încheierea 
dezbaterii, orice grup politic sau un 
număr de cel puțin patruzeci de deputați 
pot depune o propunere de rezoluție. 
După votarea propunerii de rezoluție, 
Parlamentul decide prin vot dacă aprobă 
sau nu numirea, în calitate de organ, a 
Președintelui și a celorlalți membri ai 
Comisiei. Parlamentul decide cu 
majoritatea voturilor exprimate, prin apel 
nominal. Acesta poate amâna votul 
pentru următoarea ședință.
3. Următoarele dispoziții se aplică în cazul 
unei modificări în componența Comisiei 
sau a atribuirii unor portofolii în cursul 
mandatului său:
(a) în cazul în care este necesară 
ocuparea unui loc vacant, în urma unei 
demisii, pensionări obligatorii sau a unui 
deces, Parlamentul, acționând prompt, 
invită comisarul desemnat să participe la 
o audiere, în condițiile prevăzute la 
alineatul (1);
(b) în cazul aderării unui nou stat, 
Parlamentul invită comisarul desemnat să 
participe la o audiere, în condițiile 
prevăzute la alineatul (1);
(c) în cazul unei modificări substanțiale a 
portofoliilor, comisarii în cauză sunt 
invitați să se prezinte în fața comisiilor 
parlamentare responsabile înainte de 
preluarea noilor lor responsabilități.
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Or. en

(This amendment partly reproduces the wording of the European Parliament resolution on 
guidelines for the approval of the Commission – OJ C 285 E, 22.11.2006, p. 137)
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