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1 - CINE CE FACE ÎN PLEN? 
 
1.1 PREȘEDINTELE 
 
Funcțiile Președintelui (articolul 22 din Regulamentul de procedură) 
 
Președintele conduce toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale și dispune de toate 
competențele pentru a prezida dezbaterile Parlamentului și pentru a asigura buna desfășurare a 
acestora. 
 
Președintele deschide, suspendă și închide ședințele, asigură respectarea Regulamentului de 
procedură, menține ordinea, dă cuvântul vorbitorilor, declară închise dezbaterile, supune la vot 
chestiunile și anunță rezultatele votului. 
 

Alegerea Președintelui ( articolele 15 și 16 din Regulamentul de procedură) 
 
Președintele este ales prin vot secret. Candidaturile pot fi prezentate numai de un grup politic sau un 
număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus și sunt prezentate cu acordul candidatului. Înainte 
de fiecare tur de scrutin, nominalizările îi sunt prezentate deputatului care ocupă funcția de Președinte 
în mod provizoriu în temeiul articolului 14 din Regulamentul de procedură, care le comunică 
Parlamentului. În cazul în care, după trei tururi de scrutin, niciunul dintre candidați nu întrunește 
majoritatea absolută a voturilor exprimate, în al patrulea tur de scrutin pot candida numai cei doi 
candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în al treilea tur de scrutin. În cazul în care 
numărul de voturi este egal, este declarat ales candidatul cel mai în vârstă. Imediat după alegerea 
Președintelui, deputatul care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu îi cedează locul. Numai 
Președintele ales poate pronunța un discurs inaugural. 

 
1.2 VICEPREȘEDINȚII 
 
Funcțiile vicepreședinților (articolul 23 din Regulamentul de procedură) 
 
Vicepreședinții înlocuiesc Președintele în cazul în care acesta este absent, se află în imposibilitatea de 
a-și exercita funcția sau în cazul în care dorește să participe la dezbatere.  
 

Alegerea vicepreședinților (articolele15 și 17 din Regulamentul de procedură) 
 
Vicepreședinții sunt aleși după ce a fost ales Președintele, numărul lor fiind de paisprezece. 
Vicepreședinții sunt aleși prin vot secret. Candidaturile pot fi prezentate numai de un grup politic sau 
un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus și sunt prezentate cu acordul candidatului.  
 
În cazul în care numărul de candidaturi nu depășește numărul de locuri care urmează a fi ocupate, 
candidații pot fi aleși prin aclamare, cu excepția cazului în care un număr de deputați sau de grupuri 
politice care atinge cel puțin pragul ridicat solicită un vot secret. În acest caz, ordinea precedenței se 
stabilește prin vot secret. În cazul în care se organizează un singur scrutin pentru mai mult de un titular 
de funcții, buletinul de vot este valabil dacă au fost utilizate mai mult de 50% dintre voturile disponibile. 
 
În primul tur, candidații care au întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate sunt declarați aleși în 
ordinea numărului de voturi obținute. În cazul în care după primul tur de scrutin rămân locuri neocupate, 
se organizează un al doilea tur de scrutin. În cazul în care este necesar un al treilea tur de scrutin, 
pentru locurile care mai trebuie ocupate, alegerea se face cu majoritate relativă. În cazul în care 
numărul de voturi este egal, sunt declarați aleși candidații cei mai în vârstă. 
 

1.3 MANDATELE 
 

Durata mandatelor (articolul 19 din Regulamentul de procedură) 
 
Durata mandatului Președintelui și al vicepreședinților este de doi ani și jumătate. 
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Mandate - locuri vacante (articolul 20 din Regulamentul de procedură) 
 
În cazul în care trebuie înlocuit Președintele sau un vicepreședinte, se procedează la alegerea 
supleantului în conformitate cu dispozițiile de mai sus. În cazul în care locul de Președinte devine 
vacant, funcțiile acestuia sunt preluate de primul vicepreședinte, care le exercită până la alegerea unui 
nou Președinte. 
 

1.4 PREȘEDINTELE PROVIZORIU (articolul 14 din Regulamentul de procedură) 

 
Președintele aflat la sfârșit de mandat, sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinții aflați la sfârșit 
de mandat, numit în conformitate cu ordinea precedenței, sau, în lipsa unuia dintre aceștia, deputatul 
care a deținut mandatul pentru perioada cea mai lungă ocupă funcția de președinte până la alegerea 
Președintelui. Sub președinția deputatului care ocupă funcția în mod provizoriu nu se poate desfășura 
nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Președintelui sau verificarea prerogativelor. 

 
1.5 BIROUL 
 
Componența Biroului (articolul 24 din Regulamentul de procedură) 
 
Biroul este compus din Președinte și cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului. Chestorii sunt membri ai 
Biroului cu funcție consultativă. 
 

Funcțiile Biroului (articolul 25 din Regulamentul de procedură) 
 
Biroul ia decizii cu privire la chestiunile financiare, organizatorice și administrative privind deputații, 
precum și la cele legate de organizarea internă a Parlamentului, a Secretariatului și a organelor sale. 
El reglementează și chestiunile ce țin de desfășurarea ședințelor.  
 

1.6 CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR 
 

Componența Conferinței președinților (articolul 26 din Regulamentul de procedură) 
 
Conferința președinților este compusă din Președintele Parlamentului European și președinții grupurilor 
politice. Președintele Parlamentului invită unul dintre deputații neafiliați să participe la reuniunile 
Conferinței președinților, fără a avea drept de vot. 
 

Funcțiile Conferinței președinților (articolul 27 din Regulamentul de procedură) 
 
Conferința președinților hotărăște, printre altele, cu privire la organizarea lucrărilor Parlamentului și la 
chestiunile aferente programării legislative. Ea adoptă proiectul de ordine de zi și proiectul definitiv de 
ordine de zi pentru perioadele de sesiune ale Parlamentului. 
 

1.7 CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR DE COMISIE (articolele 29 și 157 din Regulamentul de 

procedură) 
 
Conferința președinților de comisie este compusă din președinții tuturor comisiilor permanente sau  
speciale. Conferința președinților de comisie formulează recomandări destinate Conferinței 
președinților cu privire la întocmirea ordinii de zi pentru perioadele de sesiune. 
 

1.8 DEPUTAȚII 

 

Repartizarea locurilor în sala de ședințe (articolul 37 din Regulamentul de procedură) 
 
Conferința președinților decide în privința repartizării locurilor în sala de ședințe pentru grupurile politice, 
deputații neafiliați și instituțiile Uniunii Europene. 
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Planul de atribuire a locurilor în hemiciclu 
 

Pe pagina de internet a ședinței plenare se publică un plan actualizat de atribuire a locurilor pentru 
fiecare perioadă de sesiune. 
 

1.9 GRUPURILE POLITICE (articolul 33 din Regulamentul de procedură) 

 
Deputații se pot organiza în grupuri pe baza afinităților politice. Grupurile politice trebuie să fie 
constituite din deputați aleși în cel puțin un sfert din statele membre. Numărul minim necesar de deputați 
pentru a constitui un grup politic este de 23. 
 
Un deputat poate aparține unui singur grup politic. 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-033+DOC+XML+V0//RO


 

 

2 - ORGANIZAREA SESIUNILOR PLENARE 

 
Parlamentul se reunește lunar la Strasbourg, în cadrul unei perioade de sesiune cu durata de patru zile 
(de luni până joi). La Bruxelles au loc perioade de sesiune suplimentare. 
 
Pentru fiecare perioadă de sesiune se întocmește o ordine de zi.  

 
2.1 SESIUNILE PARLAMENTULUI 
 
Legislatura (articolul 153 din Regulamentul de procedură) 
 
Legislatura coincide cu durata mandatelor deputaților, și anume cinci ani.  
 

Convocarea Parlamentului (articolul 154 din Regulamentul de procedură) 
 
Parlamentul se reunește, fără a fi nevoie de convocare, în fiecare an, în a doua zi de marți a lunii martie 
și hotărăște cu privire la întreruperile sesiunii. De asemenea, Parlamentul se reunește, fără a fi nevoie 
de convocare, în prima zi de marți de după un interval de o lună de la alegerea Parlamentului European. 
 
În mod excepțional, Parlamentul poate fi convocat și de Președinte, din proprie inițiativă sau la cererea 
majorității deputaților, a Comisiei sau a Consiliului. 
 
Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului 
 
Calendarul anual al perioadelor de sesiune ale Parlamentului se adoptă în ședința plenară.  
 

Sesiuni, perioade de sesiune, ședințe (articolul 153 din Regulamentul de procedură) 
 
O sesiune corespunde unei perioade de un an. Reuniunile organizate, de regulă, lunar de Parlament 
constituie perioade de sesiune. Perioadele de sesiune sunt divizate în ședințe de o zi. 
 
Reuniuni organizate simultan cu ședințele plenare 
 
Având în vedere că ședința plenară este forul principal de desfășurare a activității parlamentare, nicio 
reuniune nu trebuie, în principiu, să se desfășoare în același timp. 

 
 
2.2 ORDINEA DE ZI 
 
Ordinea de zi 
 
Pentru fiecare perioadă de sesiune se publică următoarele documente:  

un proiect de ordine de zi; 
un proiect definitiv de ordine de zi; 
o ordine de zi. 

Proiectul de ordine de zi (articolul 157 din Regulamentul de procedură) 
 
Proiectul de ordine de zi pentru perioada de sesiune care urmează este adoptat de către Conferința 

președinților la penultima sa reuniune care precedă perioada de sesiune respectivă. Proiectul este 
apoi tradus, tipărit și distribuit în toate limbile oficiale și publicat pe pagina de internet a ședinței 

plenare. 
 

Proiectul definitiv de ordine de zi (articolul 157 din Regulamentul de procedură) 
 
După ce a examinat eventualele cereri de modificare a proiectului de ordine de zi propuse de grupurile 
politice, 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-154+DOC+XML+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//RO


 

 

Conferința președinților adoptă proiectul definitiv de ordine de zi în cadrul ultimei sale reuniuni care 
precedă perioada de sesiune în cauză.  
 

Proiectul final de ordine de zi este tradus, tipărit și distribuit în toate limbile oficiale și publicat pe 
pagina de internet a ședinței plenare. 
 

Adoptarea ordinii de zi (articolul 158 din Regulamentul de procedură) 
 
Parlamentul își adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei perioade de sesiune. Propunerile de modificare 
pot fi prezentate de o comisie, de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus, iar Președintele trebuie să fie ses izat cu privire la aceste propuneri cu cel puțin o oră 
înainte de deschiderea perioadei de sesiune. El poate da cuvântul pentru un minut autorului propunerii 
de modificare și unui vorbitor împotriva propunerii. Timpul afectat luării de cuvânt este limitat la un minut 
pentru fiecare vorbitor. 
 
Ordinea de zi astfel adoptată cuprinde: 
 

o legendă a diverselor proceduri parlamentare (indicând ordinea în care vor fi votate punctele de pe 
ordinea de zi); 
o listă a dezbaterilor și a altor puncte; 

detalii cu privire la fiecare punct (documente de referință și procedură);  
timpul afectat luărilor de cuvânt; 
termenele pentru depunerea textelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi și pentru depunerea 
de cereri de vot separat, pe părți și/sau prin apel nominal. 
 
Ordinea de zi este tradusă, tipărită și distribuită în toate limbile oficiale și publicată pe  pagina de internet 
a ședinței plenare. 
 
Modificări aduse ordinii de zi 
 
Regulamentul de procedură prevede modificarea ordinii de zi astfel stabilite doar în următoarele trei 
cazuri: 
 
aplicarea procedurii de urgență pentru o propunere legislativă (articolul 163 din Regulamentul de 
procedură); 

aplicarea unei moțiuni de procedură (a se vedea articolele 197, 198, 199, 200 și 201); 
o propunere a Președintelui (în mod normal, Președintele face o astfel de propunere doar dacă există 
un consens între grupurile politice). 
 

În cazul în care o cerere de modificare a ordinii de zi este respinsă, aceasta nu poate fi reintrodusă în 
aceeași perioadă de sesiune. 

 

2.3 DEZBATERILE 
 
Termenele 
 
Dezbaterile din ședința plenară pot fi urmărite în direct pe pagina de internet a ședinței plenare. Pentru 
dezbaterile care urmează, calendarul estimativ și listele de vorbitori sunt publicate și actualizate în timp 
real. 
 

Amânarea dezbaterii sau a votului (articolul 200 din Regulamentul de procedură) 
 
Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot prezenta, la începutul 
unei dezbateri, o moțiune privind amânarea dezbaterii până la un moment precis. Intenția de a cere 
amânarea dezbaterii trebuie notificată cu cel puțin 24 de ore înainte Președintelui, care o comunică de 
îndată Parlamentului.  În cazul în care moțiunea este respinsă, aceasta nu poate fi prezentată din nou 
în cursul aceleiași perioade de sesiune. 
 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//RO


 

 

Amânarea votului poate fi solicitată de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus, fără preaviz, înainte sau în timpul votării. Această moțiune se supune imediat la vot.  
 

Închiderea dezbaterii (articolul 199 din Regulamentul de procedură) 
 
Închiderea dezbaterii înainte de epuizarea listei vorbitorilor poate fi propusă de Președinte sau solicitată 
de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus.  Această propunere 
sau cerere se supune imediat la vot. 
 
În cazul adoptării propunerii sau a cererii, mai poate lua cuvântul numai un membru al fiecărui grup 
politic care nu a intervenit încă în dezbatere. 
 
În cazul în care propunerea sau moțiunea este respinsă, aceasta poate fi prezentată în timpul aceleiași 
dezbateri numai de către Președinte.  
 
În conformitate cu articolul 174, Președintele are competența de a pune capăt cazurilor în care se face 
recurs excesiv la moțiuni, cum ar fi solicitările de respectare a Regulamentului de procedură, moțiunile 
de procedură, explicațiile privind votul, precum și solicitările de vot separat, de vot pe părți sau de vot 
prin apel nominal, în cazul în care Președintele este convins că aceste moțiuni sau solicitări au scopul 
evident de a cauza și ar avea ca efect obstrucționarea prelungită și gravă a procedurilor Parlamentului 
sau a exercitării drepturilor deputaților. 

 

2.4 TERMENELE 
 
Termenele de depunere a amendamentelor 
 
În mod normal, termenul de depunere a amendamentelor la textele votate în ședința plenară este ora 
13.00 în ziua de miercuri din săptămâna care precedă începutul perioadei de sesiune de la Strasbourg 
și Bruxelles. 
 
În cursul perioadei de sesiune, pot fi adoptate alte termene, în special în ceea ce privește noile puncte 
adăugate 
la proiectul definitiv de ordine de zi sau la ordinea de zi propriu-zisă. 
 

Termenele se publică în ordinea de zi pentru perioada de sesiune și pe pagina de internet a ședinței 

plenare. 

Termenele pentru solicitarea votului separat, pe părți sau prin apel nominal  
 
Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot solicita un vot separat, 
pe părți sau prin apel nominal. Cererea trebuie prezentată în scris cel târziu în cursul serii care precedă 
votul, cu excepția cazului în care Președintele stabilește un alt termen. Fiecare grup politic poate 
depune maximum o sută de solicitări de vot prin apel nominal per perioadă de sesiune.  
 

Atunci când ia o decizie pe baza unui raport, Parlamentul votează prin vot unic și/sau final prin apel 

nominal (articolul 188). Această dispoziție nu se aplică în cazul rapoartelor privind procedurile pe 

imunitate [articolul 8 alineatul (2) și articolul 9 alineatele (4), (7) și (9) din Regulamentul de procedură]. 

 
Termenele referitoare la procedurile legislative 
 
Termenele referitoare la gestionarea procedurilor legislative sunt anunțate de Președinte și sunt 
obligatorii. Termenele stabilite în Regulamentul de procedură pentru procedurile parlamentare pot fi 
calculate pe baza acestor anunțuri. Detaliile cu privire la anunțuri apar în procesul-verbal al ședinței 
respective . 
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2.5 PROCEDURA DE URGENȚĂ (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 
 
Președintele, o comisie, un grup politic, un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, 
Comisia sau Consiliul pot propune Parlamentului dezbaterea în regim de urgență a unei propuneri 
transmise Parlamentului. Cererea trebuie prezentată în scris și trebuie să fie motivată. 
 
Votul asupra cererii are loc la începutul ședinței care urmează celei în cursul căreia cererea a fost 
anunțată. Înainte de a se proceda la vot, pot fi audiați timp de cel mult trei minute fiecare, numai autorul 
cererii, un vorbitor împotrivă și președintele și/sau raportorul comisiei competente. Președintele 
stabilește momentul dezbaterii și al votării.  
 
A se vedea și „Procedura fără amendamente sau dezbatere” (secțiunea 5.3. „Procedura de vot”) și  
„Amendamente - Procedura simplificată ” (secțiunea 5.1, „Amendamente”). 

 
 
2.6 ȘEDINȚELE SOLEMNE 

 
O ședință solemnă este o ședință organizată pentru a marca o vizită oficială în Parlamentul European 
(a unui șef de stat sau lider religios), la invitația Președintelui,  după consultarea Conferinței 
președinților. 
 
Oaspele oficial ia locul în tribună, în dreapta Președintelui. După alocuțiunea de bun venit rostită de 
Președinte, invitatul oficial se adresează Parlamentului de la tribuna centrală a hemiciclului. 
 
În cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului, este prevăzută o alocuțiune de 30 de minute. Ea are 
loc, în general, înainte de vot. 
 
Premiul Saharov 
 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European a fost creat în 1988.   Premiul 
este acordat persoanelor care și-au adus o contribuție excepțională la lupta pentru drepturile omului în 
întreaga lume, atrăgând atenția asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului și sprijinind laureații 
și cauza lor. Premiul este decernat anual în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului, în general în 
luna decembrie. 
 
Programul pentru decernarea Premiului Saharov este organizat și structurat la fel ca o vizită oficială.  
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3 - LOCUL DE DESFĂȘURARE A REUNIUNILOR, SALA DE 
ȘEDINȚE, TRIBUNELE 
 
Parlamentul se reunește lunar la Strasbourg, în cadrul unei perioade de sesiune cu durata de patru zile 
(de luni până joi). La Bruxelles au loc perioade de sesiune suplimentare. Pentru fiecare perioadă de 
sesiune se întocmește o ordine de zi. 
 
Accesul în sala de ședințe 
 
În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, în hemiciclu pot intra doar deputații în 
Parlamentul European, membrii Comisiei și ai Consiliului, Secretarul General al Parlamentului, membrii 
personalului ale căror îndatoriri necesită prezența acestora și orice persoană invitată de Președinte. 
 
În hemiciclu, câteva locuri sunt repartizate personalului grupurilor politice, care intră în hemiciclu doar 
în măsura strict necesară acordării de asistență deputaților în exercitarea funcțiilor lor în hemiciclu. Ei 
trebuie să prezinte un permis de acces specific, pe care să îl poarte permanent, în mod vizibil.  
 
Funcționarii instituției au acces în hemiciclu doar în cazuri excepționale și doar atunci când este strict 
necesar pentru a acorda asistență deputaților în exercitarea funcțiilor lor în hemiciclu. Ei trebuie să 
prezinte un permis de acces specific, pe care să îl poarte permanent, în mod viz ibil. Numai ușierilor 
parlamentari le este permis, sub autoritatea președintelui de ședință, să distribuie documente legate de 
lucrările parlamentare. 
 
Cererile pentru vizite în grup 
 
Cererile pentru vizite în grup pot fi trimise după cum urmează:  
 
Vizite la Bruxelles și Strasbourg în timpul perioadelor de sesiune:  
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Visits and Seminars 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 
1047 Brussels 

BELGIA 
Telefon: +32/2 283 20 51  

E-mail: visit@europarl.europa.eu 
 

Vizite la Strasbourg în afara perioadelor de sesiune: 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Strasbourg Conference and Visitor Services Unit (CVU) 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANȚA 

Telefon: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 

E-mail: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 
 

Pentru informații suplimentare, consultați: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/ro/homepage/visitor-offer.html 

 
Accesul în tribune 
 
În lipsa unei hotărâri contrare a Adunării, dezbaterile Parlamentului sunt deschise publicului. Accesul 
în tribune le este permis numai persoanelor autorizate în acest scop de către Președintele 
Parlamentului sau de către departamentele în cauză din cadrul Secretariatului.  
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Serviciul de protocol rezervă locuri în tribuna diplomatică pentru delegațiile oficiale, membrii corpului 
diplomatic și ai parlamentelor naționale și alți demnitari. Cererile de acces trebuie trimise Serviciului de 
protocol din cadrul DG Președinție. În principiu, în zona protocolară a tribunelor sunt admise numai 
aceste persoane. 
 
Accesul în tribunele destinate presei este reglementat de Normele aplicabile fotografilor și echipelor de 
televiziune în clădirile Parlamentului European. Membrii organelor de presă acreditate dispun în 
permanență de locuri rezervate.  
 
Grupurile de vizitatori sponsorizate sau nesponsorizate dispun în permanență de locuri rezervate. 
Cererile de acces trebuie trimise Unității pentru vizite și seminarii din cadrul DG Comunicare. 
Autorizațiile sunt valabile pentru o perioadă limitată de timp care nu depășește o oră. 
 
Grupurile formate din mai puțin de nouă vizitatori invitați de către deputați și alți vizitatori sunt admiși în 
funcție de locurile disponibile. Aceștia trebuie să obțină un permis de acces de la Centrul de acreditare 
al Unității pentru securitate. Permisele se eliberează exclusiv pentru ședința din ziua respectivă și sunt 
valabile cel mult o zi. Ele trebuie prezentate la cerere. 
 

Vizitatorii individuali pot asista la ședința plenară maximum o oră. Intrarea se face pe baza 
principiului „primul venit, primul servit”. La Strasbourg, vizitatorii individuali pot asista la dezbateri 
din tribuna vizitatorilor timp de maximum o oră între orele 17.00 și 18.00 în zilele de luni, între orele 
9.00 și 12.00 în zilele de marți, miercuri și joi și între orele 15.00 și 18.00 în zilele de marți și miercuri.  
 
Accesul funcționarilor, al agenților grupurilor politice, al asistenților parlamentari sau al vizitatorilor de 
lungă durată se face în funcție de numărul de locuri libere din tribune. Dacă este necesar, acestora li 
se poate pune la dispoziție o sală separată în care se transmit în direct lucrările din hemiciclu.  
 
Serviciul de protocol și Unitatea pentru vizite și seminarii transmit în timp util Unității de organizare și 
monitorizare a ședințelor plenare datele delegațiilor oficiale sau ale grupurilor de vizitatori prezente în 
tribune, pentru ca persoana care prezidează ședința să fie informată cu privire la identitatea lor. 
 
În timpul ședințelor solemne, pot fi luate măsuri speciale privind accesul în galeri ile diplomatice și 
publice. 
 
Conduita în hemiciclu 
 
Persoanele admise în tribune trebuie să rămână așezate și să păstreze liniștea. Ele trebuie să se abțină 
de la orice comportament care contravine demnității Instituției sau care este susceptibil de a deranja 
lucrările Adunării. 
 
Exprimarea aprobării sau a dezaprobării (articolul 166 din Regulamentul de procedură) este interzisă, 
la fel ca fotografierea (cu excepția cazurilor în care s-a acordat o autorizație în prealabil, cu condiția să 
nu se utilizeze niciun dispozitiv suplimentar de iluminare sau blitz).  
 
În tribune sunt, de asemenea, interzise utilizarea telefoanelor mobile, fumatul, consumul de alimente 
sau băuturi. 
 
Persoanele prezente în tribune trebuie să se ridice atunci când Adunarea păstrează un moment de 
reculegere. 
 
Persoanele prezente în tribune sunt informate în legătură cu normele de conduită pe care Instituția se 
așteaptă să le respecte vizitatorii. Personalul Parlamentului care răspunde de tribune poate chema la 
ordine și, dacă este necesar, poate evacua orice persoană a cărei ținută sau comportament nu respectă 
aceste norme. 
 
Filmarea 
 
Cameramanii de televiziune și de cinema și fotografii au acces permanent în cursul perioadei de 
sesiune în tribuna destinată presei, cu vedere spre hemiciclu. 
 
Unitatea pentru audiovizual din cadrul Serviciului de presă eliberează legitimații pe care figurează litera 
T (pentru „tribună”) în fiecare perioadă de sesiune. 
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Utilizarea echipamentelor suplimentare de iluminat și a blitzurilor în tribune este interzisă.  
 

  



 

 

4 - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA DEZBATERILOR 

Ședințele plenare constau, în primul rând, din perioade alocate dezbaterilor și votării (pentru 
informații suplimentare privind votarea, a se vedea capitolul 5 - Organizarea și desfășurarea votării). 
 
Dezbaterile prioritare sunt dezbaterile alese de Conferința președinților deoarece prezintă o importanță 
politică majoră și, adesea, se desfășoară miercurea dimineață la Strasbourg. Atunci când au loc 
dezbateri prioritare nu pot fi organizate alte reuniuni concomitente. 

 
4.1 TIPURI DE DEZBATERE 
 
Rapoartele comisiilor (dezbatere aprofundată) 
 
Rapoartele sunt mai întâi dezbătute și apoi supuse la vot. În mod normal, o dezbatere aprofundată 
are următoarea structură: 
 

Raportor(i) 
Consiliul (dacă este prezent) 
Comisia 

Raportori pentru aviz 

Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 

Intervenții la cerere (procedura „catch-the-eye”) 
Comisia 

Consiliul (dacă este prezent) 
Raportor(i) 
 
Raportorilor le sunt alocate șase minute pentru luările de cuvânt. Acest timp nu se deduce din timpul 
alocat grupurilor politice. 
 
Raportorilor pentru aviz le este alocat un minut pentru luările de cuvânt. Acest timp nu se deduce din 
timpul alocat grupurilor politice. 
 
Vă atragem atenția asupra faptului că rapoartele adoptate cu o majoritate foarte largă pot fi supuse 
direct la vot 

fără dezbatere (articolul 159 din Regulamentul de procedură) 
 
Rapoartele comisiilor (prezentare succintă) (articolul 160 din Regulamentul de procedură) 
 
Prezentările succinte constau într-un discurs al raportorului (patru minute) și un răspuns din partea 
Comisiei, urmate de o dezbatere de până la zece minute, în timpul căreia Președintele poate da 
cuvântul deputaților pentru intervenții la cerere („catch-the-eye”), pentru câte maximum un minut 
fiecare. 
 
În conformitate cu practica curentă, prezentările succinte sunt structurate după cum urmează: 
 
raportor – patru minute 

intervenții la cerere („catch-the-eye”) – cinci minute (orientativ); 
Comisia – cinci minute. 

Declarații ale altor instituții (articolul 132 din Regulamentul de procedură) 
 
Pot fi organizate dezbateri cu privire la declarațiile Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate. Dezbaterea se poate încheia cu o rezoluție. 
 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii (articolul 136 din Regulamentul de procedură) 
 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de grupuri politice sau de deputați 
care ating cel puțin pragul redus (5 % dintre deputații care compun Parlamentul), care pot cere ca 
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acestea să fie înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului. Conferința președinților decide dacă întrebările 
trebuie înscrise pe proiectul de ordine de zi, în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul de 
procedură. 
 
În cazul în care o întrebate cu solicitare de răspuns oral este depusă de o comisie, autorului i se alocă 
cinci minute pentru a lua cuvântul.  
 
Pentru întrebările cu solicitare de răspuns oral depuse de grupuri politice sau de deputați care ating cel 
puțin pragul redus, fiecărui autor i se acordă un timp de vorbire de două minute.  
 
Un deputat desemnat în avans de autorii întrebării prezintă întrebarea în plen. În cazul în care deputatul 
respectiv nu este prezent, întrebarea devine caducă. 
O dezbatere privind una sau mai multe întrebări cu solicitare de răspuns oral se poate încheia cu o 
rezoluție. 
 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept 
(articolul 144 din Regulamentul de procedură) 
 
O dată pe lună, în zilele de joi, la Strasbourg, Parlamentul organizează dezbateri privind cazuri de 
încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. De fiecare dată sunt alese trei 
subiecte. Subiectele aflate deja pe ordinea de zi a respectivei perioade de sesiune nu pot fi incluse pe 
ordinea de zi pentru acest tip de dezbatere. Durata totală a dezbaterilor nu ar trebui să depășească 60 
de minute. 
 
Dezbaterile încep cu intervențiile autorilor propunerilor de rezoluție, fiecăruia dintre aceștia alocându-i-
se un timp de vorbire de un minut. Aceștia sunt urmați de vorbitori în numele grupurilor. În cadrul fiecărei 
dezbateri sunt rezervate două minute pentru intervenții la cerere („catch-the-eye”). Dezbaterile sunt 
încheiate de Comisie. 
 
Votul privind propunerile de rezoluție pentru încheierea dezbaterilor are loc imediat după dezbateri. 
 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris (articolul 139 din Regulamentul de procedură) 
 
Interpelările majore sunt întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate de un grup politic Consiliului, 
Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate.  

La primirea răspunsului scris, dacă un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice 

care ating cel puțin pragul mediu (10% din deputații care compun Parlamentul) (o) solicită acest lucru, 
interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului. 

În cazul în care destinatarul nu răspunde în termen de șase săptămâni de la transmiterea interpelării 
majore, aceasta, la cererea autorului, este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului. 

Nu se dezbat mai mult de trei interpelări majore în cursul unei perioade de sesiune. În cazul în care se 
solicită dezbaterea a mai mult de trei interpelări majore în cursul unei perioade de sesiune, Conferința 

președinților le include în proiectul definitiv de ordine de zi în ordinea în care a primit solicitările de 
dezbatere respective. 

Un deputat desemnat în avans de către autorul întrebării sau de către cei care solicită dezbaterea 

prezintă interpelarea majoră în plen. În cazul în care deputatul respectiv nu este prezent, interpelarea 
devine caducă. Autorului i se acordă un timp de vorbire de două minute.  

Se pot depune cel mult 30 de interpelări majore pe an, distribuite echitabil între grupurile politice, și 
niciun grup politic nu poate prezenta mai mult de o interpelare majoră pe lună.  
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Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 
 
În cadrul fiecărei perioade de sesiune, se organizează una sau două dezbateri tematice de o oră privind 
o temă de interes major pentru politica Uniunii Europene. Fiecare grup politic are dreptul de a solicita 
cel puțin o astfel de dezbatere pe an. Conferința președinților asigură o repartizare echitabilă.  
 
În cazul în care o majoritate de patru cincimi din cadrul Conferinței președinților nu este de acord cu 
subiectul dezbaterii tematice, aceasta nu se va organiza.  
 
Dezbaterea este introdusă de un reprezentant al grupului politic care a propus tema în cauză, căruia i 
se acordă un timp de vorbire de patru minute. Nu există intervenții la cerere și „cartonașe albastre”. 
 
 
 
Dezbatere extraordinară (articolul 161 din Regulamentul de procedură) 
 

Articolul 161 prevede organizarea unei dezbateri extraordinare pe o temă de interes major, la cererea 
unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus.  Această dezbatere 
nu poate dura mai mult de șaizeci de minute și se încheie fără adoptarea unei rezoluții. 
 
În practică, această dispoziție este utilizată foarte rar. 
 
Timpul afectat întrebărilor (articolul 137 din Regulamentul de procedură) 
 
În fiecare perioadă de sesiune se poate include un timp afectat întrebărilor adresate Comisiei, cu o 
durată de 90 de minute, vizând una sau mai multe teme orizontale specifice decise de Conferința 
președinților cu o lună înaintea perioadei de sesiune. 
 
Comisarii invitați au un portofoliu legat de tema sau temele orizontale specifice cu privire la care le vor 
fi adresate întrebări. În fiecare perioadă de sesiune sunt invitați cel mult doi comisari, cu posibilitatea 
de a invita un al treilea în funcție de tema sau temele orizontale specifice alese pentru timpul afectat 
întrebărilor. 
 
Timpul afectat întrebărilor nu se repartizează în prealabil în mod specific. Președintele se asigură, în 
măsura posibilului, că deputații reprezentând curente politice diferite și provenind din state membre 
diferite au posibilitatea de a adresa o întrebare în mod alternativ. Întrebările și întrebările suplimentare 
trebuie să fie legate direct de tema orizontală specifică stabilită de Conferința președinților cu o lună 
înainte de perioada de sesiune. Președintele poate hotărî cu privire la admisibilitatea întrebărilor. 
 
Deputatul beneficiază de un minut pentru a formula întrebarea, iar comisarul are la dispoziție două 
minute 
pentru a da un răspuns. Deputatul în cauză poate adresa o întrebare suplimentară, de maximum 30 de 
secunde, având legătură cu întrebarea principală. În această situație, comisarul are la dispoziție două 
minute pentru da un răspuns suplimentar. 
 
În practică, această dispoziție este utilizată foarte rar. 
 
Audierile publice și dezbaterile consacrate inițiativelor cetățenești (articolul 222 din 
Regulamentul de procedură) 
 
Parlamentul organizează o dezbatere în plen cu privire la fiecare inițiativă cetățenească publicată în 
registrul Comisiei, odată ce audierea publică a avut loc. O astfel de dezbatere se poate încheia cu o 
rezoluție. 
 

 
4.2 PROCEDURI ÎN CADRUL DEZBATERILOR 
 
Intervenții la cerere („catch-the-eye”) [articolul 171 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură] 
 
Pentru a spori caracterul spontan al dezbaterilor și a stimula participarea deputaților, se prevede o 
perioadă pentru intervenții scurte ale deputaților (maximum un minut), pe baza procedurii „catch-the-
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eye”. Această perioadă intervine după ce se epuizează lista normală de vorbitori, imediat înaintea 
discursurilor de încheiere din partea Comisiei, a Consiliului și a raportorului (raportorilor) (dacă este 
cazul).  
 
Pe ordinea de zi se rezervă pentru procedura „catch-the-eye” o perioadă de cinci minute, care poate fi 

redusă sau prelungită de Președinte, în temeiul articolului 171, în funcție de timpul total disponibil. 
 
Deputații care doresc să ia cuvântul în conformitate cu această procedură trebuie să atragă atenția 
Președintelui prin ridicarea mâinii. În general, se acordă prioritate deputaților care au fost prezenți pe 
parcursul întregii dezbateri sau care nu au luat cuvântul în timpul dezbaterii sau în intervalul rezervat 
dezbaterii.  
 
În general, Președintele urmărește să asigure respectarea unui echilibru și a unei alternanțe între 
diversele grupuri politice și naționalități în cadrul procedurii „catch-the-eye”. 
 
În mod excepțional, la adoptarea proiectului definitiv de ordine de zi, Conferința președinților poate 
decide ca o dezbatere să cuprindă o singură rundă de intervenții ale vorbitorilor, fără să se prevadă 
intervenții la cerere („catch-the-eye”) sau procedura cartonașului albastru. 
 

Procedura cartonașului albastru [articolul 171 alineatul (8) din Regulamentul de procedură] 

 
Președintele poate da cuvântul deputaților care indică, prin ridicarea unui cartonaș albastru, dorința lor 
de a adresa o întrebare cu o durată de cel mult o jumătate de minut unui alt deputat, în timpul luării de 
cuvânt a acestuia din urmă, cu condiția ca vorbitorul să fie de acord și ca Președintele să fie convins 
că acest lucru nu va întrerupe dezbaterea. 
 
Atunci când un deputat ridică cartonașul albastru, Președintele îl întreabă pe vorbitor, în mod normal la 
încheierea luării de cuvânt și în măsura în care apreciază că acest demers este oportun, dacă dorește 
să accepte întrebarea înainte de a da cuvântul vorbitorului cu cartonaș albastru.  
 
Întrebarea trebuie să fie legată de subiectul abordat de deputatul respectiv, iar Președintele trebuie să 
încerce să evite crearea unui dezechilibru excesiv în ceea ce privește afinitățile grupurilor politice ale 
deputaților care iau cuvântul. Vorbitorul cu cartonaș albastru dispune de 30 de secunde pentru a 
formula o întrebare, iar vorbitorul inițial dispune de 30 de secunde pentru a răspunde. Un vorbitor poate 
fi întrerupt de mai mulți deputați prin ridicarea de cartonașe albastre, Președintele având deplină 
libertate de decizie în această privință. Pe durata aceleiași dezbateri, un deputat poate adresa mai 
multe solicitări în cadrul procedurii cartonașului albastru. Decizia aprobării sau respingerii solicitării este 
de competența Președintelui.  
 
Raportorii și vorbitorii din cadrul procedurii „catch-the-eye” pot fi, la rândul lor, întrerupți de un deputat 
prin ridicarea unui cartonaș albastru. Întrebările din categoria cartonașului albastru nu pot fi adresate 
reprezentanților celorlalte instituții. 
 
În mod excepțional, la adoptarea proiectului definitiv de ordine de zi, Conferința președinților poate 
decide ca o dezbatere să cuprindă o singură rundă de intervenții ale vorbitorilor, fără să se prevadă 
intervenții la cerere („catch-the-eye”) sau procedura cartonașului albastru. 
 

 
4.3 LUAREA CUVÂNTULUI ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ 

 
Deputații care doresc să ia cuvântul în cadrul unei dezbateri înscrise pe ordinea de zi a plenului  trebuie 
să solicite grupului lor politic alocarea unui timp afectat luării de cuvânt. În mod alternativ, ei pot solicita 
să ia cuvântul în cadrul unor intervenții la cerere („catch-the-eye”) (a se vedea 4.2). 
 
Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei 
perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma 
dezbaterii [articolul 171 alineatul (11) din Regulamentul de procedură]. 
 
Vorbitori 
 
Deputații se ridică și vorbesc de la locurile lor, adresându-se Președintelui sau vicepreședintelui. 
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Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și ordinea vorbitorilor (articolul 171 din 
Regulamentul de procedură) 
 
Timpul afectat luărilor de cuvânt se stabilește pentru întreaga perioadă de sesiune și este înscris în 
ordinea de zi a perioadei de sesiune. Aceste informații sunt utilizate de grupurile politice pentru 
repartizarea timpului acordat luărilor de cuvânt și stabilirea listei lor de vorbitori.  
 
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt în ședința plenară ține seama de faptul că deputații cu 
dizabilități pot avea nevoie de mai mult timp.  
 
Ordinea luărilor de cuvânt variază în funcție de tipul de dezbatere.  
   
A. Dezbatere pe marginea unui raport (procedura legislativă ordinară, procedura de aprobare, 
procedura de consultare și rapoartele din proprie inițiativă1) 
 
În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea 
raportului de către raportor(i). Comisia, Consiliul și raportorul (raportorii) pot lua din nou cuvântul la 
sfârșitul dezbaterii, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.  
 
Cu câteva excepții, aceasta înseamnă că ordinea luărilor de cuvânt pentru toate dezbaterile obișnuite 
este următoarea: 
1. Raportor(i) 
2. Consiliul (dacă este prezent)2

 

3. Comisia3
 

4. Raportori pentru aviz 
5. Alți vorbitori înscriși pe lista vorbitorilor 
6. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
7. Comisia 

8. Consiliul (dacă este prezent) 

9. Raportor(i) 
 
B. Cazuri de dezbateri speciale pe marginea rapoartelor 
 
a) Rapoarte anuale ale altor instituții (articolul 142 din Regulamentul de procedură) 
 
1. Raportor  
2. Instituția invitată 
3. Eventual, Comisia 
4. Raportori pentru aviz 
5. Alți vorbitori înscriși pe lista vorbitorilor 
6. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
7. Comisia 

8. Raportor 
 
b) Prezentări succinte 
 
1. Raportor 
2. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
3. Comisia 
 
c) Modificarea Regulamentului de procedură 
 
În general, nici Consiliul, nici Comisia nu intervin în acest tip de dezbatere, astfel încât structura este:  
 
1. Raportor 
2. Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 

                                                             
1
 Rapoartele din proprie inițiativă care nu fac obiectul unor prezentări scurte.  

2
 Cu privire la rapoartele privind subiecte care intră în sfera de competență a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului reprezentant 

(VP/ÎR) al Uniunii pentru politica externă și de securitate, acesta din urmă intervine după raportor. În cazul în care este a bsent, 

VP/ÎR decide dacă este înlocuit de un reprezentant al Președinției Consiliului în exercițiu sau de un membru al Comisiei. 
3ibidem. 
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3. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
4. Raportor 
 
C. Alte proceduri 
 
a) Declarațiile Consiliului European, Consiliului, VP/ÎR și ale Comisiei (articolul 132 din Regulamentul 
de procedură): 
 
1. Instituția (Instituțiile) în cauză 
2. Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 
3. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
4. Instituția (Instituțiile) în cauză 
5. Eventual, o rundă de intervenții ale vorbitorilor în ordine inversă 
 
b) Întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 136 din Regulamentul de procedură): 
 
1. Autorul (Autorii) întrebării (întrebărilor) cu solicitare de răspuns oral 
2. Instituția (Instituțiile) în cauză 
3. Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 
4. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
5. Instituția (Instituțiile) în cauză 
 
 
c) Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 
144 din Regulamentul de procedură) 
 
1. Autorii propunerilor de rezoluție 
2. Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 
3. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
4. Comisia 
 
d) Dezbatere tematică solicitată de un grup politic (articolul 162 din Regulamentul de procedură): 
 
1. Vorbitorul în numele grupului politic care solicită dezbaterea tematică 
2. Consiliul (dacă este prezent) 

3. Comisia (dacă este prezentă) 

4. Alți vorbitori înscriși pe lista vorbitorilor 
5. Comisia (dacă este prezentă) 

8. Consiliul (dacă este prezent) 

 
e) Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris (articolul 139 din Regulamentul de procedură) 
 
1. Autorul (Autorii) interpelării majore 
2. Instituția (Instituțiile) în cauză 
3. Vorbitorii înscriși pe lista vorbitorilor 
4. Intervenții la cerere („catch-the-eye”) 
5. Instituția (Instituțiile) în cauză 
 
 
D. Principii generale 

 
1. Consiliului European, Consiliului, VP/ÎR, Comisiei și instituțiilor invitate 
li se solicită să nu se depășească timpul afectat luărilor de cuvânt care le-a fost alocat pe ordinea de 
zi. 
 
2. Nu sunt prevăzute intervenții la cerere („catch-the-eye”) și întrebări din categoria cartonașului 
albastru în cadrul dezbaterilor pentru care ordinea de zi 
prevede o singură rundă de intervenții ale vorbitorilor. 
 

3. Ordinea în care autorii întrebărilor cu solicitare de răspuns oral (articolul 136) sau de propuneri de 
rezoluție (articolul 144) 
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iau cuvântul coincide cu ordinea cronologică în care au fost depuse întrebările sau, respectiv, 
propunerile. 
 
În mod normal, timpul maxim afectat luărilor de cuvânt se stabilește după cum urmează: 
 
Raportor(i)  6 minute (4+2) 
Raportor(i) ( scurte prezentări)  4 minute 

 
Raportorul (Raportorii) pentru aviz  1 minut  
Autorul unei întrebări cu solicitare de 
răspuns oral: 
- în numele unei comisii 
- în numele unui grup politic sau a unui 
număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus 

  
5 minute 
2 minute 

Autorul interpelării majore  2 minute 
Intervenții la cerere (procedura „catch-the-
eye”) 

 1 minut  
 

Explicații privind votul 
- în numele unui grup politic 
- în nume propriu 

Articolul 194  
2 minute 
1 minut 

Moțiuni de procedură Articolul 196 din 
Regulamentul de 
procedură 

1 minut 
 

Solicitarea de respectare a 
Regulamentului de procedură 

Articolul 195 1 minut 

Intervenții pentru chestiuni de ordin 
personal  

Articolul 173 3 minute 
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Intervenții cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 
 
Pentru o perioadă de cel mult 30 de minute în cursul primei ședințe a fiecărei perioade de sesiune, 
Președintele dă cuvântul, pe baza unei liste elaborate de Unitatea de organizare și monitorizare a 
ședinței plenare, deputaților care doresc să atragă atenția Parlamentului cu privire la o chestiune politică 
importantă. Timpul acordat fiecărui deputat pentru a lua cuvântul nu trebuie să depășească un minut.  
 
Intervențiile cu durata de un minut nu pot face obiectul unor întrebări din cadrul procedurii cartonașului 
albastru. 
 
Intervenții pentru chestiuni de ordin personal (articolul 173 din Regulamentul de procedură) 
 
Orice deputat care solicită să intervină pentru o chestiune de ordin personal poate interveni fie la 
încheierea dezbaterii punctului de pe ordinea de zi examinat, fie în momentul în care este examinat 
spre aprobare procesul-verbal al ședinței la care se referă solicitarea de intervenție.  
 
Vorbitorul nu are dreptul să se exprime asupra fondului dezbaterii, acesta având doar dreptul de a 
respinge fie remarcile din cursul dezbaterii care îl privesc personal, fie opiniile care îi sunt atribuite, sau 
de a-și rectifica propriile declarații. 
 
Timpul acordat luării de cuvânt este de cel mult trei minute (cu excepția cazului în care Parlamentul ia 
o altă decizie). 
 
Moțiuni de procedură (articolul 196 din Regulamentul de procedură) 
 
Se acordă prioritar cuvântul pentru oricare dintre moțiunile de procedură următoare:  
 

prezentarea inadmisibilității unei chestiuni (articolul 197); 
cererea de retrimitere la comisie (articolul 198); 
cererea de închidere a dezbaterii (articolul 199); 

cererea de amânare a dezbaterii sau a votului ( articolul 200); 
cererea de suspendare sau de ridicare a ședinței (articolul 201). 
 
 
Cu privire la aceste moțiuni, în afară de autor, pot fi audiate numai următoarele persoane: un vorbitor 
împotrivă, precum și președintele sau raportorul comisiei competente. Timpul afectat luării de cuvânt 
se limitează la un minut. 
 
Regimul lingvistic (articolul 167 din Regulamentul de procedură) 

Dezbaterile din cadrul ședinței plenare sunt interpretate simultan în toate limbile oficiale ale Uniunii 
Europene. 
 
În cazul în care un vorbitor se exprimă într-o limbă care nu este una oficială, discursul său nu este 
interpretat și nu este inclus în stenograma dezbaterilor. 
 
Vorbitorii pot furniza dinainte textul discursului pe care urmează să-l pronunțe în ședința plenară. 
 
Numerele cabinelor de interpretare și ale canalelor de sunet:  
 
 
Germană 
 

2 EN 
Engleză 
 

3 FR 
Franceză 
 

4 IT 
Italiană 
 

5 NL 
Neerlandeză 
 

6 DA 
Daneză 
 

7 EL 
Greacă 

8 ES 
Spaniolă 

9 PT 
Portugheză 
 

10 SU 
Finlandeză 
 

11 SV 
Suedeză 
 

12 CS 
Cehă 
 

13 ET 
Estonă 
 

14 LV 
Letonă 

15 LT 
Lituaniană 
 

16 HU 
Maghiară 
 

17 MT 
Malteză 
 

18 PL 
Polonă 
 

19 SK 
Slovacă 
 

20 SL 
Slovenă 
 

21 BG 
Bulgară 
 

22 RO 
Română 
 

23 GA 
Irlandeză 
 

24 HR 
Croată 
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4.4 CONDUITA ÎN HEMICICLU 

 

Reguli de conduită (articolul 10 din Regulamentul de procedură) 
 

Conform articolului 10, comportamentul deputaților trebuie să fie caracterizat de respectul reciproc și 
trebuie să se bazeze pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor 
fundamentale. Deputații trebuie să respecte demnitatea Parlamentului și să nu aducă prejudicii 
reputației sale.  
 
În plus, comportamentul deputaților nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor 
parlamentare, menținerea securității și a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcționarea 
echipamentului acestuia. 
 
Ei nu perturbă ordinea în sala de ședințe și se abțin de la orice comportament necorespunzător. 
Deputații nu afișează pancarte. În cadrul dezbaterilor parlamentare, deputații nu folosesc un limbaj 
ofensator. 
 
Aplicarea Regulamentului de procedură nu aduce, în schimb, atingere vivacității dezbaterilor 
parlamentare sau libertății de exprimare a deputaților. 
 
Deputații se abțin de la orice tip de hărțuire psihologică sau sexuală și trebuie să respecte, în exercitarea 
funcțiilor lor, Codul comportamentului adecvat al deputaților în Parlamentul European, anexat la 
Regulamentul de procedură.  
 

Chemarea la ordine (articolul 175 din Regulamentul de procedură) 
 

Președintele cheamă la ordine orice deputat care încalcă dispoziț iile relevante ale articolului 10 în ceea 
ce privește regulile de conduită. 
 
În cazul unei noi încălcări, Președintele cheamă deputatul din nou la ordine. Acest fapt se consemnează 
în procesul-verbal al ședinței. 
 
Dacă încălcarea continuă, sau în cazul unei noi încălcări, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt 
deputatului respectiv și îl poate exclude din hemiciclu pentru restul ședinței. 
 
În cazul în care se produce agitație, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, Președintele, în 
vederea restabilirii ordinii, suspendă ședința pentru o perioadă de timp determinată sau o închide.  
 
Președintele poate decide întreruperea transmiterii în direct a ședinței în cazul unei încălcări a articolului 
11 de către un deputat și poate dispune eliminarea din înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor a 
părților din intervenția unui deputat care încalcă dispozițiile articolului 11.  
 

Sancțiuni (articolul 176 din Regulamentul de procedură) 
 
În cazurile grave de încălcare a articolului 11, Președintele, după ce a invitat  deputatul în cauză să 
prezinte observații scrise (sau după o audiere), adoptă o decizie motivată prin care stabilește 
sancțiunea corespunzătoare. Sancțiunea este notificată deputatului în cauză înainte de a fi anunțată în 
plen. 
 
Atunci când se evaluează faptele observate, trebuie să se țină seama de caracterul lor excepțional, 
recurent sau permanent, precum și de gravitatea lor și, dacă este cazul, de eventualele prejudicii aduse 
demnității și reputației Parlamentului.   
 
Sancțiunea poate să consiste, printre altele, în suspendarea temporară a participării la toate sau la o 
parte dintre activitățile Parlamentului, fără a aduce atingere dreptului de vot în ședința plenară.  
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5 - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA VOTĂRII 
 
Votul în plen are loc după dezbateri, în general în jurul orei 12.00. Cvorumul este întrunit în cazul în 
care în hemiciclu sunt prezenți o treime din deputați. În caz de incertitudine, Președintele solicită 
desfășurarea unui vot prin sistemul electronic de votare. 
 
La finalul votării, deputații doritori pot lua cuvântul pentru a oferi o explicație privind votul.  
 

 
5.1 AMENDAMENTE 
 
Un amendament poate viza modificarea unei părți a unui text (al unei propuneri de rezoluție, al unui 
proiect de rezoluție legislativă sau al unei propuneri legislative) și, prin aceasta, eliminarea, adăugarea 
sau înlocuirea unor cuvinte sau cifre din textul respectiv. Amendamentele trebuie să satisfacă anumite 
criterii de admisibilitate. 
 
Amendamentele sunt prezentate pe coloane (cu noul text propus în dreapta).  
 
Doar comisia (comisiile) competentă (competente), un grup politic sau un număr de deputați care atinge 
cel puțin pragul redus pot depune amendamente în vederea examinării în plen.  
 
Amendamentele trebuie să fie semnate de autorii lor și depuse în scris la departamentul de resort al 
Parlamentului. Personalul Parlamentului (Unitatea de depunere a documentelor) este răspunzătoare 
de coordonarea și gestionarea amendamentelor din momentul depunerii lor până la supunerea lor la 
vot. 
 
A se vedea, de asemenea, „Termenele de depunere a amendamentelor” (secțiunea 2.4 - „Termene”). 
 
După ce au fost verificate de Direcția pentru acte legislative (juriștii-lingviști), amendamentele depuse 
de o comisie competentă sunt publicate înaintea votului în plen pe pagina de internet a ședinței plenare. 
 
Amendamentele de compromis [articolul 181 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] 
 
Președintele poate accepta un amendament depus după termenul de depunere a amendamentelor, în 
cazul în care consideră că acesta este un amendament de compromis.  
 
Pentru aceasta, el poate ține seama de următoarele criterii generale: 

 amendamentele de compromis se referă la părți de text în legătură cu care au fost depuse 
amendamente înainte de expirarea termenului; 

 amendamentele de compromis pot fi depuse de grupurile politice care dețin o majoritate în 
Parlament, de președinții sau raportorii comisiilor implicate sau de autorii altor amendamente; 

 atunci când există amendamente de compromis, celelalte amendamente depuse în legătură 
cu același pasaj trebuie retrase. 

 
Numai Președintele poate propune luarea în considerare a amendamentelor de compromis. 
Președintele trebuie să obțină acordul Parlamentului întrebând dacă există obiecțiuni împotriva 
supunerii la vot a amendamentului. În cazul în care este formulată o obiecțiune, plenul hotărăște cu 
majoritatea voturilor exprimate dacă amendamentul de compromis se supune la vot.  
 

Depunerea și prezentarea amendamentelor (articolul 180 din Regulamentul de procedură) 
 
Comisia competentă, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus (o 
douăzecime dintre deputații care compun Parlamentul) - sau, pentru anumite proceduri, o zecime dintre 
deputații Parlamentului - pot depune amendamente pentru examinare în plen. 
 
Amendamentele trebuie depuse în scris și semnate de autori. Termenul de depunere a 
amendamentelor este stabilit de Președinte. 
 
Un amendament poate fi prezentat în cursul dezbaterii de către autorul său sau de către orice alt 
deputat desemnat ca înlocuitor de autorul amendamentului. 
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În general, un amendament nu poate fi supus la vot dacă nu a fost tipărit și distribuit în toate limbile 
oficiale. Parlamentul poate totuși hotărî cu majoritatea voturilor exprimate să supună la vot un astfel de 
amendament, dar numai cu condiția să nu se opună 38 de deputați sau, dacă sunt prezenți mai puțin 
de 100 de deputați, cu condiția să nu se opună o zecime din cei prezenți.  
 
Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot depune o propunere de 
rezoluție pentru înlocuirea unei propuneri de rezoluție fără caracter legislativ conținute într-un raport al 
unei comisii [articolul 181 alineatul (3)]. În acest caz, autorii nu pot depune amendamente la același 
text. Propunerea de rezoluție de înlocuire nu poate fi mai lungă decât cea a comisiei competente. 
Aceasta este supusă unui vot unic în Parlament. 
 
Depunerea de amendamente la rapoartele din proprie inițiativă în temeiul articolului 54 alineatul (4) 
face obiectul unor dispoziții speciale.  Amendamentele sunt admisibi le numai în cazul în care sunt 
depuse de deputați individuali care reprezintă o zecime din deputații în Parlament.  Raportorul poate 
depune amendamente pentru a ține seama de noile informații primite după adoptarea textului de către 
comisia competentă. 
 

Examinarea de către comisia competentă a amendamentelor depuse în plen (articolul 184 din 
Regulamentul de procedură) 
 
În cazul în care au fost depuse peste cincizeci de amendamente și cereri de vot separat sau pe părți 
pentru un raport supus examinării în plen, Președintele poate invita comisia competentă să se 
reunească în vederea examinării fiecărui amendament sau a fiecărei cereri în cauză. Amendamentele 
sau cererile de vot separat sau pe părți care nu întrunesc votul favorabil al cel puțin unei treimi dintre 
membrii comisiei în această etapă nu se supun la vot.  
 

Ordinea de votare a amendamentelor (articolul 183 din Regulamentul de procedură) 
 
Regulamentul de procedură stabilește ordinea în care amendamentele depuse sunt supuse la vot în 
plen. 
 
Asistat de departamentul de resort al Parlamentului (Unitatea de depunere a documentelor), 
Președintele întocmește o listă de vot pentru fiecare text pentru care s-a prevăzut un vot pe ordinea de 
zi. 
 
A se vedea și „Procedura de vot - a doua lectură” (secțiunea 5.3. „Procedura de vot”). 
A se vedea și „Procedura de vot - a treia lectură” (secțiunea 5.3. „Procedura de vot”). 
 
În cazul în care au fost depuse două sau mai multe amendamente care vizează aceeași parte a textului 
și care se exclud reciproc, cel care se îndepărtează cel mai mult de textul inițial are prioritate și este 
votat primul. Adoptarea acestuia conduce la respingerea celorlalte amendamente. În cazul respingerii 
sale, se supune la vot următorul amendament în ordinea priorității, continuându-se în același mod 
pentru fiecare dintre amendamentele rămase. 
 
În cazul în care există îndoieli cu privire la prioritate, Președintele ia o decizie în acest sens, dacă este 
necesar după consultarea raportorului. Dacă sunt respinse toate amendamentele, textul inițial se  
consideră adoptat, cu excepția cazului în care se solicită un vot separat în termenul stabilit. Cu toate 
acestea, Președintele poate supune la vot mai întâi textul inițial sau, înainte de a supune la vot  
amendamentul care se îndepărtează cel mai mult de text, poate supune la vot un amendament care se 
îndepărtează mai puțin de acesta. 
 
La adoptarea unui amendament, celelalte amendamente incompatibile care se referă la aceeași parte 
a textului sunt respinse. În general, amendamentele care sunt incompatibile cu un vot prealabil devin 
caduce. 
 
Amendamente identice 
 
Două sau mai multe amendamente identice depuse de autori diferiți se supun la vot ca un singur 
amendament. 
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Justificările amendamentelor 
 
Amendamentele la documente legislative pot fi însoțite de scurte justificări. Rolul acestor justificări este 
exclusiv de a clarifica intenția autorului. Răspunderea pentru aceste justificări îi incumbă autorului; 
justificările nu sunt supuse la vot. 
 
Justificările nu sunt permise atunci când amendamentele se referă la texte fără caracter legislativ. 
 
Amendamente orale 

 
În mod excepțional, amendamentele pot fi prezentate oral în cadrul ședinței plenare, înainte ca textul 
în cauză să fie supus la vot. Cu toate acestea, deoarece Regulamentul de procedură (articolul 180) 
prevede că amendamentele pot fi supuse la vot numai după ce au fost tipărite și distribuite în toate 
limbile oficiale, excepție făcând cazurile în care Parlamentul hotărăște altfel, președintele de ședință 
trebuie să consulte Adunarea, pentru a hotărî dacă un amendament oral trebuie, sau nu, să fie luat în 
considerare. În cazul în care un număr de cel puțin 38 de deputați formulează obiecțiuni, amendamentul 
oral nu poate fi luat în considerare. 
 

Procedura în plen fără amendamente (articolul 159 din Regulamentul de procedură) 
 
O propunere legislativă (în primă lectură) sau o propunere de rezoluție fără caracter legislativ care a 
fost adoptată în comisie și în privința căreia, la votul în comisie, mai puțin de o zecime din membrii 
comisiei au votat împotrivă se înscrie în proiectul de ordine de zi a Parlamentului pentru adoptarea fără 
amendamente. 
 
Un punct de adoptat fără amendamente face obiectul unui vot unic, cu excepția cazului în care, înainte 
de întocmirea proiectului definitiv de ordine de zi, grupuri politice sau deputați reprezentând împreună 
o zecime dintre membrii Parlamentului solicită în scris să li se permită să depună amendamente. În 
acest caz, Președintele stabilește un termen pentru depunerea amendamentelor. 
 
La finalizarea ordinii de zi a perioadei de sesiune, Conferința președinților poate propune înscrierea 
altor puncte fără amendamente. La adoptarea ordinii de zi, Parlamentul nu poate reține astfel de 
propuneri în cazul în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus 
au ridicat obiecțiuni în scris cu cel puțin o oră înainte de deschiderea perioadei de sesiune. 
 

Amendamente – procedura simplificată (articolul 52 din Regulamentul de procedură) 
 
În urma unei discuții inițiale cu privire la o propunere legislativă, președintele comisiei competente poate 
propune aprobarea propunerii fără amendamente. Cu excepția cazului în care un membru sau un grup 
politic sau un grup care reprezintă cel puțin o zecime din membrii comisiei prezintă obiecțiuni, 
președintele prezintă un raport Parlamentului prin care aprobă propunerea.  
 
Amendamente – admisibilitate (articolele 22 și 181 din Regulamentul de procedură) 
 
Criteriile de admisibilitate sunt stabilite în Regulamentul de procedură al Parlamentului European. În 
concordanță cu evoluția procedurii legislative, în a doua lectură se aplică criterii de inadmisibilitate 
suplimentare (articolul 68). 
 

În a treia lectură nu se admit amendamente [articolul 78 alineatul (3)]. 
 
Președintele hotărăște asupra admisibilității amendamentelor. Decizia sa nu se bazează exclusiv pe 
dispozițiile referitoare la inadmisibilitate, ci pe prevederile Regulamentului de procedură în general. 
Decizia sa este definitivă. 
 
Amendamentele declarate inadmisibile nu sunt supuse la vot. 
 

Amendamente - retragere [articolul 180 alineatul (5) din Regulamentul de procedură] 
 
Un amendament poate fi retras înainte de vot. În acest caz, el va deveni caduc în cazul în care nu va fi 
preluat imediat de către o altă parte în aceleași condiții (de către comisia sau comisiile competente, de 
un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus).  
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Amendamente - eliminări 
 
Orice amendament care elimină o parte din text se supune la vot înaintea altor amendamente care se 
referă la aceeași parte a textului. 
 
În cazul în care o parte din text face obiectul unui amendament de eliminare, cererile de vot separat pe 
textul respectiv nu sunt admisibile, iar eventualele cereri de vot prin apel nominal trebuie să se refere 
la amendamentul de eliminare, și nu la textul inițial. 
 
 

Votarea în bloc a amendamentelor (articolul 183 din Regulamentul de procedură) 
 
Votul privind o propunere legislativă se bazează pe o recomandare a comisiei competente. În cazul în 
care comisia a ajuns la un acord cu privire la un set de amendamente la textul la care se referă raportul, 
amendamentele în cauză sunt supuse la votul în plen în bloc și se votează primele.  
 
În cazul în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat 
un vot separat sau în cazul în care au fost depuse alte amendamente incompatibile la aceeași parte a 
textului, amendamentele relevante ale comisiei sunt supuse la vot separat.  
 
Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt 
complementare. În astfel de cazuri, acesta urmează procedura specificată mai sus. Autorii 
amendamentelor respective pot propune astfel de voturi colective cu privire la propriile amendamente. 
 
După adoptarea sau respingerea unui anumit amendament, Președintele poate hotărî să supună la vot 
în bloc alte amendamente cu un conținut sau cu obiective similare. Înainte de aceasta, Președintele 
poate solicita acordul Parlamentului. Un astfel de set de amendamente se poate referi la părți diferite 
din textul inițial. 
 

 
5.2 ORGANIZAREA VOTĂRII 
 
Serviciul competent 
 
Unitatea de depunere a documentelor răspunde de prezentarea textelor supuse la vot în Parlament și 
verifică conformitatea acestora cu normele și admisibilitatea lor. Litigiile îi sunt prezentate Președintelui 
Parlamentului, iar decizia sa este definitivă. 
 
Unitatea de depunere a documentelor pregătește informări pentru Președinte și publică pe pagina de 
internet a ședinței plenare calendarele și listele de vot pentru organizarea și desfășurarea votării. Înainte 
de votare, funcționarul competent informează Președintele și îl informează cu privire la orice probleme 
procedurale și/sau de prezentare care ar putea surveni în cursul votării.  
 
Ordinea de votare a punctelor înscrise pe ordinea de zi 
 

Textele sunt supuse la vot în ordinea stabilită în calendarele de vot publicate pe pagina de internet a 

ședinței plenare. 
 
Listele de vot 
 
Pentru fiecare punct supus la vot se întocmește o listă de vot. 
 

Unitatea de depunere a documentelor publică o listă inițială pe pagina de internet a ședinței plenare 
după primirea amendamentelor. Aceasta indică ordinea în care diferitele amendamente depuse vor fi 

supuse la vot. La expirarea termenului de prezentare a cererilor de vot prin apel nominal, separat sau 
pe părți, pe pagina de internet a ședinței plenare se publică o versiune definitivă a listei de vot, 
cuprinzând amănunte cu privire la respectivele cereri.  
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Intervenții în timpul afectat votării [articolele 159 și 182 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură] 
 
În timp ce Parlamentul votează, nu poate lua cuvântul niciun deputat. În timpul votării, se pot adresa 
Adunării Președintele și raportorul sau președintele comisiei competente. 
 
În cazul în care un punct se examinează fără dezbatere, raportorul sau președintele comisiei 
competente poate face o declarație cu o durată de cel mult două minute imediat înainte de vot.  
 
Alți deputați pot fi autorizați să ia cuvântul cu privire la respectarea Regulamentului de procedură în 
ceea ce privește votul. 
 
Deputații nu pot lua cuvântul pentru a justifica amendamentele luate în considerare sau pentru a relansa 
dezbaterea pe aspecte de fond. 
 

Contestarea votului (articolul 193 din Regulamentul de procedură) 
 
Din proprie inițiativă sau la cererea Adunării, Președintele poate să verifice rezultatu l unui vot prin 
ridicarea mâinii utilizând sistemul de vot electronic. 
 
Rezultatul votului se afișează întâi doar pe ecranul Președintelui. Rezultatul votului este validat atunci 
când este anunțat de către Președinte. Decizia Președintelui este definitivă.  
 

Votul electronic (articolul 192 din Regulamentul de procedură) 
 
Voturile electronice sunt exprimate prin utilizarea cartelei personale cu cip de culoare albastră. 
 
Cu ajutorul cartelei personale, deputații pot vota în orice loc din sala de ședințe.  
 
Cartela de vot se introduce în fanta terminalului de vot cu partea pe care este scris numele deputatului 
către acesta. Ecranul terminalului se aprinde. 
 
În cazul în care cartela a fost introdusă incorect, apare un semnal luminos intermitent de culoare 
galbenă, iar pe ecran apare un mesaj de ajutor. 
 
În cazul în care cartela a fost introdusă corect, ecranul afișează următoarele informații:  
– numărul cartelei; 
– numele deputatului; 
– data. 
 
Atunci când Președintele supune la vot o chestiune, deputații trebuie să apese butonul de pe terminal 
care corespunde intenției lor de vot. Pe terminal apare apoi semnalul luminos având culoarea adecvată: 
– butonul din stânga  PENTRU    semnal VERDE 
– butonul din mijloc   ABȚINERE   semnal ALB 
– butonul din dreapta  ÎMPOTRIVĂ   semnal ROȘU 
 
În cazul voturilor secrete, se aprinde doar un semnal ALBASTRU, pentru a indica faptul că deputatul a 
participat la vot. 
 
Pe ecran apar informații cu privire la vot, prezentate sub formă de pictograme: 
– obiectul votului 
– votul exprimat: pentru (+), împotrivă (-), abținere (0), în cazul unui vot public 

X, în cazul unui vot secret 
– tipul de vot: simplu, prin apel nominal sau secret 
– situația votului: deschis, închis 
 
Înainte ca Președintele să anunțe închiderea votului, deputații își pot modifica votul prin apăsarea altui 
buton.  Deputații nu trebuie să își retragă cartelele din fanta terminalului până în momentul în c are 
Președintele declară votul închis.  În caz contrar, votul lor nu va fi înregistrat.  
 
Președintele evaluează datele comunicate de sistemul de vot, înregistrează rezultatele și le anunță.  
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După anunțul Președintelui, afișajul terminalului și unul dintre ecranele de mari dimensiuni din hemiciclu 
indică rezultatul votului. 
 
În timpul dezbaterilor, în afara timpului afectat votării, pe ecran sunt afișate următoarele informații:  
– obiectul dezbaterii; 
– numele vorbitorului; 
– numele vorbitorilor care urmează; 
– punctele următoare de pe ordinea de zi. 
 

Votul prin apel nominal (articolul 190 din Regulamentul de procedură) 
 

Se recurge la votul prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de deputați care 
atinge cel puțin pragul redus solicită acest lucru în scris, înainte de termenul stabilit în calendarul de 
vot publicat pe pagina de internet a ședinței plenare. Votul prin apel nominal se desfășoară prin 
utilizarea sistemului electronic. Rezultatul votului este înregistrat nominal și publicat sub formă de anexă 
la procesul-verbal al ședinței. 
 

Votul final (sau unic) asupra unui raport se face întotdeauna prin apel nominal (articolul 188). Această 
dispoziție nu se aplică în cazul rapoartelor privind procedurile pe imunitate (articolul 9 din 
Regulamentul de procedură). 
 
Corectarea voturilor  
 
Cererile de corectare a voturilor exprimate verbal în ședință sau transmise în scris sau electronic de 
către 
deputați se pot referi doar la voturile prin apel nominal. 
 

Orice cerere de corectare a votului prezentată de un deputat se înscrie pe lista „rezultatelor voturilor 
prin apel nominal”, care este tipărită și pusă la dispoziție electronic pe pagina de internet a ședinței 

plenare, dar rezultatul votului nu este modificat. 
 

Deputații pot semnala corectarea unui vot prin apel nominal utilizând formularul electronic 
„Corectarea votului prin apel nominal” din spațiul „Exclusiv pentru deputați” de pe pagina de internet 

a ședinței plenare. 
 

Corecturile primite înainte de ora 18.30 în ziua votului se publică pe pagina de internet a ședinței 

plenare în aceeași zi și în procesul-verbal al ședinței, după rezultatele voturilor. 
 
Corecturile cu privire la voturi pot fi prezentate până la ora 12.00 în ziua de vineri din cea de a doua 
săptămână de după perioada de sesiune. 
 

Explicații privind votul (articolul 194 din Regulamentul de procedură) 
 
După votare, deputații pot să dea explicații orale privind votul. Fiecare deputat poate prezenta maximum 
trei explicații orale privind votul per perioadă de sesiune. Deputații pot prezenta, de asemenea, o 
declarație scrisă cu privire la vot de cel mult 200 de cuvinte, care se include pe pagina deputatului de 
pe site-ul internet al Parlamentului. 
 
Cererile de explicații orale privind voturile trebuie transmise Unității de organizare și monitorizare a 
ședințelor plenare înainte de închiderea votării. Odată ce a început prima explicație privind votul pentru 
ședința în cauză, nu se mai admit alte cereri de explicații privind votul.  
 
Timpul alocat luării de cuvânt pentru explicațiile orale privind votul este de un minut dacă deputatul 
vorbește în nume personal și de două minute dacă deputatul vorbește în numele unui grup politic. 
 
Nu se admit explicații privind votul în cazul: 
- voturilor secrete; 

chestiunilor procedurale; 
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rezoluțiilor depuse în contextul dezbaterilor privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a 
democrației și a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură). 
 

Pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care nu se prevede o dezbatere (articolul 159), explicațiile 
privind votul pot fi depuse doar în scris. 
 

Cvorum (articolul 178 din Regulamentul de procedură) 
 
Cvorumul este întrunit în cazul în care în sala de ședințe sunt prezenți o treime dintre membrii care 
compun Parlamentul. 
 
Cu excepția cazului în care, în urma unei cereri prezentate înainte de începerea votului, Președintele 
constată că nu este întrunit cvorumul, votul este valabil indiferent de numărul de votanți.  
 
O cerere de constatare a cvorumului poate fi prezentată numai de un număr de cel puțin 38 de deputați. 
În cazul în care nu există un număr de deputați necesar pentru a întruni cvorumul, Președintele declară 
că nu este întrunit cvorumul. În acest caz, votul este înscris pe ordinea de zi a următoarei ședințe.  
 
Majorități 
 
Dacă în tratate sau în Regulamentul de procedură nu există dispoziții contrare, deciziile se adoptă cu 
majoritatea voturilor exprimate (pentru și împotrivă). Aceasta este adesea denumită majoritate „simplă”. 
 
Unele decizii, de exemplu cele privind amendamentele la buget, procedurile legislative în a doua lectură 
și amendamentele la Regulamentul de procedură necesită, pentru a fi adoptate, voturile majorității 
deputaților Adunării. Aceasta este adesea denumită majoritate „calificată”.  
 
Unele decizii, de exemplu privind utilizarea fondurilor în conformitate cu Instrumentul de flexibilitate sau 
Fondul de ajustare la globalizare, necesită, pentru adoptare, voturile majorității deputaților Adunării și, 
de asemenea, trei cincimi dintre voturile exprimate (pentru și împotrivă). 
 
Unele decizii, de exemplu în temeiul articolului 21 sau 89, necesită, pentru adoptare, voturile majorității 
deputaților Adunării și, de asemenea, două treimi dintre voturile exprimate (pentru și împotrivă).  
 
Rezultatele voturilor 
 
Rezultatele voturilor sunt publicate sub formă de anexă la procesul-verbal al ședinței. Acestea sunt 
disponibile și în 

ziua votului pe pagina de internet a ședinței plenare.  
 
 
5.3 PROCEDURA DE VOT 
 
Pentru votarea rapoartelor se aplică procedura următoare:  
 
(a) se votează mai întâi, atunci este cazul, orice amendament la o propunere de act cu caracter juridic 
obligatoriu; 
(b) în al doilea rând, se votează întreaga propunere, eventual modificată;  
(c) în al treilea rând, se votează orice amendament la propunerea de rezoluție sau la proiectul de 
rezoluție legislativă; 
(d) în final, se votează întreaga propunere de rezoluție. 
 

Procedura de vot – a doua lectură (articolele 67, 68 și 69 din Regulamentul de procedură) 
 
În absența unei propuneri de respingere sau de modificare a poziției Consiliului, aceasta se consideră 
adoptată.  Pentru a fi adoptate, amendamentele în a doua lectură trebuie să fie sprijinite de majoritatea 
deputaților care compun Parlamentul. 
 
Propunerea de respingere a poziției Consiliului se supune la vot înainte de orice amendament. În cazul 
în care au fost depuse mai multe amendamente la poziția Consiliului, acestea se supun la vot în ordinea 
indicată la articolul 183 din Regulamentul de procedură.  
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Procedura de vot – a treia lectură (articolul 78 din Regulamentul de procedură) 
 
Proiectul comun în ansamblu face obiectul unui vot unic. În cazul în care întrunește majoritatea voturilor 
exprimate (majoritatea simplă), proiectul este aprobat. 
 
Nu se pot depune amendamente la proiectul comun. 
 

Procedura în plen fără amendamente (articolul 159 din Regulamentul de procedură) 
 
Orice raport adoptat în comisie în privința căruia mai puțin de o zecime dintre membrii comisiei au votat 
împotrivă face, în conformitate cu articolul 159, obiectul unui vot unic. Prin urmare, nu pot fi prezentate 
nici modificări, nici cereri de vot separat sau pe părți. Acest vot unic se face prin apel nominal (articolul 
188). 
 
Procedura fără amendamente și dezbatere 
 
Punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței fac obiectul unei dezbateri, cu excepția celor adoptate prin 
procedura simplificată sau procedura fără dezbatere și amendamente (articolele 52 și 159).  
 

Propunere de respingere a unei propuneri a Comisiei în primă lectură [articolul 59 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură] 
 
Propunerea de respingere a propunerii Comisiei se supune la vot înaintea oricăror amendamente. 
Propunerea poate fi depusă numai de comisia (comisiile) competentă (competente) sau de un număr 
de deputați care atinge cel puțin pragul redus. 
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Retrimiterea la comisie (articolul 198) 
 
Propunerile care sunt depuse de un grup politic sau de un număr de deputați ce atinge cel puțin pragul 
redus și care vizează trimiterea unui caz înapoi la comisie pot fi prezentate în trei etape ale procedurii: 
– atunci când Parlamentul își stabilește ordinea lucrărilor la deschiderea perioadei de sesiune; 
– la deschiderea dezbaterii privind punctul în cauză; 
– în cursul votării, în orice moment înainte de votul final.  
 
O astfel de cerere poate fi prezentată numai o singură dată în cadrul fiecăreia dintre cele trei faze ale 
procedurii. 
 
În primele două dintre cele trei faze, intenția de a cere retrimiterea la comisie se notifică cu cel puțin 24 
de ore înainte Președintelui, care informează de îndată Parlamentul. 
 
Retrimiterea la comisie suspendă dezbaterea asupra punctului examinat. 
 
Retrimiterea nu se aplică dezbaterii privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, democrației și a 
statului de drept (articolul 144).  În conformitate cu articolele 132 și 136 din Regulamentul de procedură, 
aceasta se aplică numai textelor depuse de o comisie. 
 

Amânarea votului (articolul 200 din Regulamentul de procedură) 
 
De asemenea, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot prezenta 
o moțiune având ca obiect amânarea votului înainte sau în timpul unui vot. Această moțiune se supune 
imediat la vot. 
 
 

5.4 TIPURILE DE VOT 

Votul pe părți (articolul 185) 
 
Votul pe părți presupune votarea unui amendament, articol sau paragraf al textului examinat în două 
sau mai multe părți. 
 
Un vot pe părți poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus. Termenul de depunere a cererilor de vot pe părți este indicat în programul de vot publicat 
în secțiunea „voturi” a site-ului internet al Parlamentului. 
 

Votul separat (articolul 183 din Regulamentul de procedură) 
 
În cazul în care comisia competentă a depus amendamente la textul care face obiectul raportului, 
Președintele le supune la vot în bloc, cu excepția cazului în care a fost solicitat un vot separat sau a 
cazului în care au fost depuse alte amendamente [articolul 183 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură]. 
 
Un vot separat poate avea drept obiect și un punct dintr-o rezoluție supusă la vot [articolul 182 alineatul 
(1) litera (d) din Regulamentul de procedură]. 
 
Un vot separat poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de deputați care atinge cel puțin 
pragul redus. Termenul de depunere a unei astfel de solicitări este indicat în programul de vot publicat 
în secțiunea „voturi” a site-ului internet al Parlamentului. 
 

Votul unic (articolul 159 din Regulamentul de procedură) 
 
Punctele înscrise pe ordinea de zi pentru a fi adoptate fără amendamente sunt supuse unui vot unic în 
plen. Cererile pentru un vot pe părți sau separat nu sunt admisibile. 
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6 – DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DIN PLEN 
 
A se vedea și: 

Amendamente (secțiunea 5.1) 
Liste de votare (secțiunea 5.2. „Organizarea votării”) 
Listele vorbitorilor (secțiunea 4.3. „Luarea cuvântului în ședința plenară”) 
 

Procesul-verbal (articolul 202 din Regulamentul de procedură) 
 
Procesul-verbal al fiecărei ședințe, care prezintă procedurile, deciz iile Parlamentului și numele 
vorbitorilor, se distribuie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începutul următoarei ședințe de după-
amiază. 
 
La începutul fiecărei ședințe de după-amiază, Președintele supune aprobării Parlamentului procesul-
verbal al ședinței precedente. În cazul în care procesul-verbal este contestat, Parlamentul hotărăște, 
dacă este necesar, asupra luării în considerare a modificărilor cerute.  
 
Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de către Secretarul General. Procesul-verbal se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 

Consemnarea participării deputaților la ședința plenară (articolul 156 din Regulamentul de 
procedură) 
 
În timpul desfășurării ședințelor, la intrarea hemiciclului este plasată o foaie de prezență.  
 
Numele deputaților consemnați ca fiind prezenți în foaia de prezență sunt indicate în procesul-verbal al 
fiecărei ședințe în rubrica „prezenți”. Numele deputaților a căror absență este aprobată de Președinte 
sunt indicate în procesul-verbal al fiecărei ședințe în rubrica „absenți motivat”.  
 
Deputații care doresc să fie scutiți de la a participa trebuie să trimită o cerere prin poștă sau prin e-mail 
secretariatului chestorilor. 
 
Deputații pot informa Unitatea de procese-verbale și stenograme ale ședințelor plenare că au fost 
prezenți, chiar dacă numele lor nu apare în foaia de prezență. Informațiile relevante sunt publicate în 
procesul-verbal, dar foaia de prezență nu poate fi modificată. 
 

Textele adoptate (articolul 203 din Regulamentul de procedură) 
 
Textele adoptate în cadrul ședinței plenare constituie actele Parlamentului European. Acestea pot fi 
rezoluții, rezoluții legislative, acte legislative, avize, declarații, decizii, recomandări etc. 
 
Textele adoptate de Parlament sunt publicate imediat după vot. Ele sunt  puse la dispoziția 
Parlamentului împreună cu procesul-verbal al ședinței respective și sunt păstrate în arhivele 
Parlamentului. 
 
Textele adoptate de Parlament fac obiectul unei finalizări juridico-lingvistice sub responsabilitatea 
Președintelui. În cazul în care textele în cauză sunt adoptate în baza unui acord încheiat între Parlament 
și Consiliu, finalizarea este efectuată de cele două instituții în strânsă cooperare și de comun acord. 
 
Pozițiile adoptate de Parlament în conformitate cu procedura legislativă ordinară se prezintă sub forma 
unui text consolidat. În cazul în care votul Parlamentului nu a avut la bază un acord cu Consiliul, textul 
consolidat identifică toate amendamentele adoptate. 
 
După finalizare, textele adoptate se semnează de către Președinte și de Secretarul General și sunt 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Stenograma (articolul 204 din Regulamentul de procedură) 
 
Pentru fiecare ședință se întocmește stenograma dezbaterilor sub forma unui document multilingv în 
care toate intervențiile orale apar în limba oficială originală. Stenogramele includ și declarațiile scrise 
[articolul 171 alineatul (11)].  
 
Stenogramele se publică ca anexă la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 

Înregistrarea audiovizuală a lucrărilor (articolul 205 din Regulamentul de procedură) 
 
Parlamentul transmite în timp real, pe site-ul său de internet, dezbaterile din cadrul ședinței plenare, în 
limbile în care se desfășoară, precum și banda sonoră multilingvă a tuturor cabinelor de interpretare 
active. 
 
Imediat după fiecare ședință, Parlamentul publică pe site-ul său o înregistrare audiovizuală indexată a 
dezbaterilor din plen, corelată cu stenogramele multilingve ale lucrărilor, disponibilă pentru streaming, 
descărcare și încărcare pe platformele de comunicare socială. 
 

Distribuirea documentelor (articolele 165 și 169 din Regulamentul de procedură) 
 
Documentele folosite ca bază a dezbaterilor și a deciziilor Parlamentului se tipăresc și se distribuie 

deputaților. Ele sunt disponibile și pe pagina de internet a ședinței plenare. Lista acestor documente se 
publică în procesul-verbal al ședințelor Parlamentului. 
 
Cu excepția cazurilor de urgență prevăzute în Regulamentul de procedură, dezbaterea și votarea unui 
text în cadrul ședinței plenare pot avea loc numai dacă acesta a fost distribuit cu cel puțin douăzeci și 
patru de ore înainte. 
 

Rapoarte legislative (articolul 51 din Regulamentul de procedură) 
 
Termenul de „raport legislativ” se referă la texte examinate de Parlament în contextul diverselor 
proceduri legislative (cum sunt procedura legislativă ordinară, procedura de aprobare și procedura de 
consultare). 
 

Rapoarte fără caracter legislativ (articolul 53 din Regulamentul de procedură) 
 
Termenul de „raport fără caracter legislativ” se referă la rapoartele adoptate de Parlament din proprie 
inițiativă. 
 

Texte referitoare la declarațiile altor instituții și întrebări cu  solicitare de răspuns oral cu dezbatere 
(articolele 132 

și 136 din Regulamentul de procedură) 
 
În cazul în care se înscrie pe ordinea de zi o declarație urmată de o dezbatere sau o întrebare cu 
solicitare de răspuns oral, Parlamentul hotărăște dacă dezbaterea se încheie sau nu printr-o rezoluție. 

În cazul în care Parlamentul hotărăște să adopte o rezoluție, o comisie, un grup politic sau un număr 
de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot depune o propunere de rezoluție în conformitate 
cu articolele 132 și, respectiv, 136 din Regulamentul de procedură. 
 
Fiecărei propuneri de rezoluție îi este atribuit un număr de serie. Unei propuneri comune de rezoluție 
care înlocuiește un set de propuneri de rezoluție (pe aceeași temă) îi este atribuit un număr JMR + 
numărul de serie al primei propuneri depuse din setul de înlocuit. 
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Referințe și acronime pentru documentele de ședință 

În documentele de ședință se folosesc adesea următoarele referințe și acronime care denotă diferitele 
tipuri de proceduri și documente: 
 
A: rapoarte, recomandări și recomandări pentru a două lectură 
B: propuneri de rezoluție și alte documente de ședință 
O: întrebări cu solicitare de răspuns oral 
G: interpelări majore 
C: documente ale altor instituții 
T: texte adoptate 
RC: propuneri comune de rezoluție 

COD sau *** procedura legislativă ordinară (I: prima lectură; II: a doua lectură; III: a treia lectură; 
CNS sau * procedura de consultare 
APP sau *** aprobare 
NLE: aprobare fără caracter legislativ 
REG: raport privind un amendament la Regulamentul de procedură 
INI: raport din proprie inițiativă 
INL: raport din proprie inițiativă cu caracter legislativ; 
IMM: raport privind o cerere de apărare sau de ridicare a imunității unui deputat  
BUD: documente privind bugetul 
DEC: descărcare de gestiune 
ACI: acord interinstituțional 
RSP: rezoluții privind subiecte de importanță politică 
DEA: acte delegate 
RPS: procedura de reglementare cu control 
RSO: decizii privind organizarea internă 
 
OJ: ordine de zi 
 
Numărul care poate urma după litera care indică tipul documentului se referă la legislatura 
parlamentară: de ex. 
A8 = raport adoptat în cursul celei de a opta legislaturi, A9 = raport adoptat în cursul celei de a noua 
legislaturi etc. 
 
Direcția pentru ședințe plenare 
 

Secretariatul Direcției pentru ședințe plenare poate fi contactat prin e-mail la adresa 
sessions@europarl.europa.eu sau prin formularul de contact de pe pagina de internet a ședinței 

plenare. 
 
În hemiciclurile din Bruxelles și Strasbourg, funcționarii care îl asistă pe Președinte răspund de:  

procesele-verbale; 
stenogramele lucrărilor; 
listele vorbitorilor; 
cererile de luare a cuvântului și cererile de modificare a timpului afectat luărilor de cuvânt; 
explicațiile privind votul; 
asistarea Președintelui și a vicepreședintelui în ceea ce privește desfășurarea ședinței. 
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