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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind evoluția relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în 
cadrul Tratatului de la Lisabona
(2008/2120(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 
anexat la Tratatul de la Amsterdam,

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, anexat la Tratatul de la Amsterdam,

– având în vedere Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 
anexat la Tratatul de la Lisabona, în special articolul 9,

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, anexat la Tratatul de la Lisabona,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2002 privind relațiile dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale în cadrul integrării europene1,

– având în vedere Orientările privind relațiile dintre guverne și parlamente în legătură cu 
aspectele comunitare (standarde minime instructive) din 27 ianuarie 2003 („Orientările 
parlamentare de la Copenhaga”)2, adoptate la cea de-a XXVIII-a Conferință a organelor 
specializate în afaceri comunitare și europene ale parlamentelor din Uniunea Europeană 
(COSAC),

– având în vedere Orientările privind cooperarea interparlamentară în Uniunea Europeană 
din 21 iunie 20083,

– având în vedere Concluziile celei de-a XL-a COSAC, organizată la Paris, la 4 noiembrie 
2008, în special punctul 1,

– având în vedere raportul subcomisiei din parlamentul irlandez „Viitorul Irlandei în 
Uniunea Europeană” din noiembrie 2008, în special punctele 29-37 din rezumat, în care se 
solicită insistent consolidarea controlului parlamentar asupra guvernelor naționale în 
calitatea acestora de membri ai Consiliului,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru 

                                               
1 Adoptată în temeiul raportului A5-0023/2002 al Comisiei pentru afaceri constituționale (raportul Napolitano) 
(JO C 284 E, 21.11.2002, p. 322).
2 JO C 154, 2.7.2003, p. 1.
3 Versiunea revizuită aprobată de Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană, în reuniunea de 
la Lisabona din 20/21 iunie 2008.
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afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare (A6-0000/2008),

A. întrucât cea mai recentă rezoluție adoptată de Parlamentul European privind relațiile cu 
parlamentele naționale datează din anul 2002 și, prin urmare, este necesară o reevaluare;

B. întrucât popoarele Uniunii sunt reprezentate pe deplin de Parlamentul European și 
parlamentele naționale, care au competențe în domenii diferite; de aceea, 
„parlamentarizarea“ necesară a Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe două principii: 
pe de-o parte, pe extinderea atribuțiilor Parlamentului European în ceea ce privește toate 
deciziile Uniunii și, pe de altă parte, pe întărirea atribuțiilor parlamentelor naționale în 
ceea ce privește guvernele;

C. întrucât în cadrul Convenției Europene a avut loc o colaborare excelentă între 
reprezentanții parlamentelor naționale și reprezentanții Parlamentului European, dar și 
între aceștia și reprezentanții parlamentelor din țările candidate la aderare;

D. întrucât reuniunile parlamentelor1 privind anumite teme din cadrul etapei de reflecție și-au 
dovedit utilitatea, astfel încât s-ar putea recurge la acest instrument în cazul convocării 
unei noi convenții sau în situații asemănătoare;

E. întrucât relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale s-au îmbunătățit și 
s-au diversificat în ultimii ani, iar la nivelul parlamentelor în general, precum și la nivelul 
comisiilor parlamentare se desfășoară tot mai multe activități;

F. întrucât evoluția viitoare a relațiilor ar trebui să țină seama de avantajele și dezavantajele 
oferite de diverse practici existente;

G. întrucât noile drepturi acordate parlamentelor naționale în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, în special cu privire la principiul subsidiarității, le încurajează să se implice, 
dintr-un stadiu incipient, în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene;

H. întrucât toate formele de cooperare interparlamentară ar trebui să accepte două principii de 
bază: eficiență sporită și democratizare parlamentară;

I. întrucât sarcina și funcția principală a Parlamentului European și a parlamentelor naționale 
este aceea de a participa la procesul de luare a deciziilor legislative și de a examina cu 
atenție opțiunile politice la nivel național și, respectiv, european; întrucât astfel, 
cooperarea strânsă pentru binele comun nu devine superfluă, în special în ceea ce privește 
transpunerea dreptului european în drept național;

J. întrucât este necesară elaborarea unor orientări politice pe baza cărora reprezentanții și 
organismele Parlamentului European să poată stabili acțiunile viitoare în ceea ce privește 
relațiile cu parlamentele naționale și punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la 
Lisabona privind parlamentele naționale,

Contribuția Tratatului de la Lisabona la dezvoltarea relațiilor

1. salută noile drepturi ale parlamentelor naționale, în temeiul Tratatului de la Lisabona, un 
                                               
1 „Reuniuni parlamentare comune”.
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„tratat al parlamentelor”, care le sporesc rolul în procesele politice din Uniunea 
Europeană; consideră că aceste drepturi pot fi împărțite în trei categorii:

Drepturi de a fi informate cu privire la:

– evaluarea politicilor din domeniul libertății, securității și justiției;

– procedurile Comitetului permanent pentru securitate internă;

– propunerile de modificare a tratatelor;

– solicitările de obținere a statutului de membru al Uniunii Europene;

– revizuirile simplificate ale tratatelor (cu șase luni în avans);

– propunerile de măsuri de suplimentare a tratatelor;

Drepturi de participare activă la:

– buna funcționare a Uniunii (dispoziția tip „umbrelă”);

– controlul asupra Europol și Eurojust, împreună cu Parlamentul European;

– convențiile privind modificările tratatelor;

Drepturi de opoziție la:

– legislația care nu respectă principiul subsidiarității, prin intermediul procedurilor 
„cartonașul galben” și „cartonașul portocaliu”;

– modificări ale tratatelor în procedura simplificată;

– măsuri de cooperare judiciară în chestiuni de drept civil (dreptul familiei);

– o încălcare a principiului subsidiarității, introducând o acțiune la Curtea de Justiție 
(dacă este permisă de legislația națională);

Relațiile actuale

2. notează cu satisfacție că relațiile cu parlamentele naționale au înregistrat o evoluție 
pozitivă în ultimii ani, în special prin intermediul următoarelor forme de activități 
comune:

– reuniuni periodice ale comisiilor mixte, cel puțin de două ori pe semestru; 

– reuniuni interparlamentare ad-hoc, la nivel de comisie, din inițiativa Parlamentului 
European sau a parlamentului din statul membru care deține președinția Consiliului;

– reuniuni interparlamentare la nivelul președinților comisiilor;

– cooperare la nivelul președinților parlamentari în cadrul Conferinței președinților 
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parlamentelor din Uniunea Europeană;

– vizite ale membrilor parlamentelor naționale la Parlamentul European în vederea 
participării la reuniuni ale comisiilor specializate corespondente;

– întâlniri în cadrul grupurilor sau al partidelor politice de la nivel european, în care se 
reunesc politicieni din toate statele membre cu deputați în Parlamentul European;

Relațiile viitoare

3. consideră că noile forme de dialog prelegislativ și postlegislativ dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale ar trebui dezvoltate;

4. consideră necesară susținerea parlamentelor naționale în demersul acestora de a examina 
proiectele legislative, înainte ca acestea să fie supuse legislativului Uniunii Europene;

5. declară că reuniunile periodice bilaterale mixte ale comisiilor specializate corespondente 
și reuniunile interparlamentare ad-hoc, la nivel de comisie, organizate la invitația 
Parlamentului European, permit desfășurarea dialogului, într-un stadiu incipient, cu 
privire la acte legislative sau inițiative politice actuale sau preconizate și, prin urmare, ar 
trebui menținute și dezvoltate sistematic pentru a forma o rețea permanentă de comisii 
corespondente; consideră că astfel de reuniuni pot fi precedate sau urmate de reuniuni 
bilaterale ad-hoc ale comisiilor pentru a dezbate anumite preocupări naționale; consideră, 
de asemenea, că ar trebui să se încredințeze conferinței președinților de comisie sarcina de 
a elabora și coordona un program privind activitățile comisiilor specializate cu 
parlamentele naționale; 

6. constată că reuniunile președinților comisiilor specializate ale Parlamentului European și 
ale parlamentelor naționale, precum reuniunile președinților Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, sunt, din cauza 
numărului limitat de participanți, de asemenea un instrument pentru a face schimb de 
informații și de opinii;

7. consideră că alte forme de cooperare decât cele menționate anterior ar putea contribui în 
mod eficient la crearea unui spațiu politic european și ar trebui dezvoltate în continuare și 
diversificate;

8. salută, în acest context, inovațiile la nivelul parlamentelor naționale, cum ar fi acordarea 
unor deputați în Parlamentul European a dreptului de a fi invitați, o dată pe an, să susțină 
discursuri în sesiunile plenare ale parlamentelor naționale, să participe la reuniuni ale 
comisiilor pentru afaceri europene, cu titlu consultativ, să ia parte la reuniunile comisiilor 
specializate, de fiecare dată când se discută aspecte relevante ale legislației Uniunii 
Europene sau să participe la reuniuni ale grupurilor politice respective, cu titlu consultativ;

9. recomandă studierea posibilității de a acorda comisiilor specializate un buget în vederea 
organizării unor reuniuni cu comisiile corespondente ale parlamentelor naționale, precum 
și de a crea condițiile tehnice pentru videoconferințe între raportorii comisiilor specializate 
din parlamentele naționale și din Parlamentul European;
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10. consideră că puterile sporite ale parlamentelor naționale cu privire la respectarea 
principiului subsidiarității, astfel cum au fost prevăzute de Tratatul de la Lisabona, vor 
permite influențarea și examinarea legislației europene, într-un stadiu incipient, și vor 
contribui la o mai bună legiferare la nivelul Uniunii Europene;

11. afirmă că parlamentelor naționale li se acordă pentru prima dată un rol definit în ceea ce 
privește aspectele legate de Uniunea Europeană, care diferă de rolul acordat guvernelor 
naționale și care aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni;

12. reamintește faptul că exercitarea controlului asupra guvernelor naționale de către 
parlamentele naționale trebuie efectuată, în primul rând, în conformitate cu normele 
constituționale aplicabile;

13. evidențiază faptul că parlamentele naționale reprezintă actori importanți în procesul de 
transpunere a dreptului european și că un mecanism pentru schimbul celor mai bune 
practici în acest domeniu ar avea o semnificație deosebită;

14. observă, în acest context, că prin crearea unei platforme electronice pentru schimbul de 
informații între parlamente, site-ul web IPEX1, se înregistrează un progres important, 
întrucât se pot urmări în timp real procesul de examinare a documentelor Uniunii 
Europene la nivelul parlamentelor naționale și al Parlamentului European, precum și 
transpunerea acestora în dreptul național de către parlamentele naționale, dacă este cazul; 
consideră, prin urmare, că este necesară o susținere financiară adecvată pentru acest 
sistem dezvoltat și gestionat de Parlamentul European;

15. intenționează o monitorizare mai sistematică a dialogului prelegislativ dintre parlamentele 
naționale și Comisie (așa-numita „inițiativă Barroso”) pentru a fi informat cu privire la 
poziția parlamentelor naționale, într-un stadiu incipient al procesului legislativ; invită 
parlamentele naționale să pună în același timp la dispoziția Parlamentului European 
avizele lor emise în acest context;

16. salută progresul înregistrat în ultimii ani în dezvoltarea colaborării dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale în domeniul afacerilor externe, al securității și al 
apărării;

17. constată din nou cu îngrijorare că răspunderea în fața parlamentelor pentru mecanismele 
financiare privind PESC și PESA2 este insuficientă și, de aceea, colaborarea dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale trebuie ameliorată în vederea realizării 
unui control democratic asupra tuturor aspectelor acestor politici3;

18. solicită, în interesul coerenței și al eficienței, precum și al evitării redundanțelor, 
dizolvarea Adunării Uniunii Europei Occidentale odată cu integrarea completă și 
definitivă a acesteia în Uniunea Europeană în momentul intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona;

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, lansat oficial în iulie 2006.
2 Politica Externă și de Securitate Comună și Politica Europeană de Securitate și de Apărare.
3 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară (JO C 139, 14 iunie 2006, p. 1) și articolul 28 alineatul (3) din TUE.
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Rolul COSAC

19. consideră că rolul politic al COSAC în perioada următoare va trebui definit printr-o 
strânsă cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale, iar COSAC, în 
conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 
anexat la Tratatul de la Amsterdam, ar trebui să rămână, în primul rând, un forum pentru 
schimbul de informații și pentru dezbateri privind aspectele politice generale și cele mai 
bune practici referitoare la controlul asupra guvernelor naționale1; consideră că informarea 
și dezbaterile ar trebui să se concentreze, în al doilea rând, asupra activităților legislative 
din domeniul libertății, securității și justiției și asupra respectării principiului 
subsidiarității, la nivelul Uniunii Europene;

20. se angajează să își îndeplinească rolul în totalitate, să își onoreze responsabilitățile cu 
privire la funcționarea COSAC și să continue să ofere asistență tehnică secretariatului 
COSAC și reprezentanților parlamentelor naționale;

21. reamintește faptul că activitățile Parlamentului European și ale parlamentelor naționale în 
cadrul COSAC trebuie să fie complementare și nu trebuie fragmentate sau abuzate din 
exterior;

22. consideră că este necesară o mai mare implicare din partea comisiilor specializate în 
pregătirea reuniunilor COSAC și în reprezentarea la aceste reuniuni; consideră că 
delegația sa ar trebui condusă de președintele Comisiei pentru afaceri constituționale și ar 
trebui să includă președinții și raportorii comisiilor specializate care tratează punctele de 
pe ordinea de zi a reuniunii COSAC în cauză; consideră necesară informarea Conferinței 
președinților în mod periodic și a deputaților o dată pe an cu privire la desfășurarea și 
rezultatele reuniunilor COSAC;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                               
1 A se vedea orientările privind relațiile dintre guverne și parlamente în legătură cu aspectele comunitare 
(standarde minime instructive), menționate anterior.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Dezvoltarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale au fost oarecum „organice“ 
până la primele alegeri directe, în măsura în care membrii Parlamentului erau delegați de 
parlamentele naționale. Odată cu aceste alegeri, această legătură a dispărut și s-a pus 
întrebarea de ce natură ar putea sau ar trebui să fie în viitor aceste relații. După o perioadă 
ceva mai lungă de timp, în care au existat contacte individuale fără un cadru organizat, odată 
cu Tratatul de la Maastricht, s-a încercat pentru prima dată o structurare a relațiilor bilaterale. 
În două declarații anexate la tratat s-a subliniat faptul că parlamentele naționale joacă un rol în 
activitatea legislativă comunitară, că aceste instituții trebuie informate din timp de guverne cu 
privire la inițiativele legislative și că se dorește o colaborare între parlamentele naționale și 
Parlamentul European1. Printre altele, această colaborare poate consta în organizarea de 
reuniuni periodice și acordarea de facilități reciproce. 

În aceeași perioadă a fost instituită Conferința organelor specializate în afaceri comunitare și 
europene ale parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC ), care este convocată la fiecare 
șase luni cu participarea Parlamentului European, în vederea schimbului de informații și de 
cele mai bune practici cu privire la controlul asupra guvernelor naționale în materie de 
chestiuni politice existente la nivel european. COSAC poate să comunice „contribuții” 
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, fără ca prin aceasta să angajeze în vreun fel 
parlamentele naționale. Participarea Parlamentului European constă în desemnarea unei 
delegații formate din șase membri, dintre care doi sunt vicepreședinți ai Biroului, aceștia fiind 
însărcinați mai ales cu relațiile cu parlamentele naționale. 

Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană anexat la Tratatul de la 
Amsterdam a oficializat această situație și a ridicat-o la rangul de drept comunitar primar. 
Protocolul încurajează parlamentele naționale să participe mai intens la activitățile Uniunii și 
să își exprime opiniile cu privire la temele care le afectează în mod deosebit. În acest sens, se 
preconizează o transmitere mai rapidă a documentelor Comisiei și un termen de șase 
săptămâni, înainte de momentul în care Consiliul poate demara dezbaterea pe marginea unui 
text.

„Declarația privind viitorul Uniunii”, adoptată de Conferința de la Nisa, prevedea ca 
parlamentele naționale să participe la o amplă dezbatere, în care, printre altele, să se clarifice 
„rolul parlamentelor naționale în arhitectura europeană”. În consecință, unul dintre cele 
unsprezece grupuri de lucru ale următoarei Convenții Europene a dezbătut rolul parlamentelor 
naționale. În raportul său final, grupul de lucru și-a exprimat părerea că parlamentele 
naționale ar trebui să se folosească de toate mijloacele aflate la dispoziție pentru ca prin 
intermediul guvernelor să influențeze Consiliul. „Ancorarea” Uniunii de statele membre este 
de competența parlamentelor naționale. Relația cu Parlamentul European nu este una 
concurențială. Rolul fiecărei instituții este diferit, cu toate acestea au același obiectiv, și 

                                               
1 Declarațiile 13 și 14.
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anume acela de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni și în acest fel să 
contribuie la întărirea legitimității democratice a Uniunii1.

În anul 2002, Parlamentul European a întocmit un raport detaliat privind relațiile cu 
parlamentele naționale2. În acesta s-a menționat faptul că preocuparea exprimată în fiecare 
parlament național cu privire la Uniunea Europeană necesită o stabilire mai bună și mai clară 
a atribuțiilor lor față de fiecare dintre guverne și față de Uniunea Europeană. Este vorba mai 
ales de realizarea unei colaborări cât mai strânse și mai eficiente între parlamentele naționale 
și Parlamentul European3. „Parlamentarizarea“ necesară a Uniunii Europene trebuie să se 
bazeze pe două principii: pe de-o parte, pe extinderea atribuțiilor Parlamentului European în 
ceea ce privește toate deciziile Uniunii și pe de altă parte pe întărirea atribuțiilor 
parlamentelor naționale în ceea ce privește guvernele4.  În ceea ce privește partea practică a 
relațiilor, Parlamentul European a propus dezvoltarea în continuare și sistematizarea 
colaborării dintre comisii în toate domeniile integrării europene, printre altele în domeniul 
politicii externe și de securitate comune, al Uniunii Economice și Monetare, al spațiului de 
libertate, securitate și justiție și în domeniul afacerilor constituționale5.

În protocoalele la Tratatul constituțional privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană și privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, parlamentele 
naționale au obținut pentru prima dată posibilitatea de a examina un proiect legislativ din 
punctul de vedere al respectării principiului subsidiarității, atunci când își exprimă votul o 
treime dintre parlamente (procedura „cartonașului galben”). În aceleași protocoale la Tratatul 
de la Lisabona, numit și Tratatul de reformă, acest drept a fost completat cu posibilitatea de a 
respinge un proiect legislativ cu o majoritate de voturi din partea parlamentelor și o majoritate 
de voturi în Parlamentul European, precum și cu o majoritate de 55% dintre membrii 
Consiliului (procedura „cartonașului roșu”). Această noutate se referă și la relația dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale, în sensul în care acesta trebuie să respecte un 
termen de opt săptămâni înainte de a încheia dezbaterile pe marginea unei propuneri și trebuie 
să ia în considerare avizele motivate comunicate în acest timp. În plus, Parlamentul trebuie să 
își adapteze Regulamentul de procedură la noua situație. Chiar și în cazul în care importanța 
practică a noului mecanism se va arăta doar după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, acesta are o totuși o importanță „simbolică” deloc de neglijat, având în vedere că 
parlamentele naționale sunt recunoscute pentru prima dată în mod oficial ca fiind „actori la 
nivelul Uniunii”.

II. Concluzii

Ce concluzii s-ar putea desprinde din dezvoltarea menționată a relațiilor dintre Parlamentul
European și parlamentele naționale? În primul rând, că nu mai există niciun fel de 
antagonism. Parlamentul European nu doar a acceptat, ci și a susținut intens rolul tot mai 
important al parlamentelor naționale. În plus, participanții au recunoscut că doar printr-o 
                                               
1 Document CONV 35302 din 22.10.2002, pagina 2 și 3.
2 Rezoluția din 7.2.2002, Raportul A5-0023/2002 al Comisiei pentru afaceri constituționale, raportor Giorgio 
Napolitano.
3  Punctul 1 din rezoluție.
4  Punctul 3 din rezoluție.
5 Punctul 13 din rezoluție.
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complementaritate între acțiunile lor s-ar putea ajunge la un control parlamentar suplimentar 
al executivelor, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre. Membrii 
Parlamentului European și ai parlamentelor naționale au de-a face cu aceeași miniștri, 
indiferent dacă aceștia se află în calitate de reprezentanți ai guvernelor sau în calitate de 
reprezentanți ai Consiliului de Miniștri. Redundanța activităților și rivalitățile trebuie evitate 
de ambele părți. Relațiile trebuie să se concretizeze într-o colaborare, care trebuie să fie mai 
structurată, însă nu neapărat și mai formalizată. Propunerea de rezoluție care precede acest 
text conține un număr de propuneri practice în acest sens. Pe de altă parte, colaborarea 
interparlamentară nu trebuie să ducă la o imixtiune în drepturile parlamentelor privind 
atribuțiile de decizie ale acestora. Fiecare formă de colaborare interparlamentară trebuie să fie 
deliberativă, nu trebuie să conțină hotărâri referitoare la ciclurile decizionale actuale ale 
Uniunii și trebuie să se caracterizeze prin recunoașterea reciprocă a parlamentelor și a 
parlamentarilor ca fiind o oglindă a societății1.

                                               
1 Andreas Maurer, The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation, 
Speech held at the annual conference of correspondents of the European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation (Tratatul de la Lisabona: noi opțiuni și tendințe actuale privind cooperarea interparlamentară. 
Discurs prezentat în cadrul conferinței anuale a corespondenților Centrului European pentru Cercetare și 
Documentare Parlamentară), Bruxelles, 9 octombrie 2008, pagina 7.
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