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Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale oferă consiliere organismelor politice, 

deputaților în Parlamentul European și Secretariatului General al Parlamentului European, în 

cooperarea lor instituțională și în dialogul lor legislativ cu parlamentele naționale. Aceasta 

oferă sprijin pentru activități interparlamentare, contribuie la punerea în aplicare a 

dispozițiilor Tratatului în materie de cooperare interparlamentară în PE și asigură expertiză pe 

parcursul întregului ciclu legislativ, dar și cu privire la alte competențe politice ale PE.  

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale acționează ca un centru de cunoștințe și 

furnizează administrației PE informații privind parlamentele naționale și bunele practici din 

cadrul acestora. Această direcție reprezintă Parlamentul European în cadrul rețelelor 

administrative de cooperare interparlamentară. De asemenea, gestionează relațiile cu 

funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și păstrează strânse legături 

cu administrațiile acestora.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
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Prefață a vicepreședinților PE pentru relațiile cu parlamentele naționale 
 

Acesta este al patrulea raport anual privind evoluțiile relațiilor dintre Parlamentul European și 

parlamentele europene în temeiul Tratatului de la Lisabona, publicat de Direcția pentru 

relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European. Deși ultimul raport anual 

2013/2014 a inclus o parte din evenimentele de la începutul anului 2014, pentru anul 

respectiv nu s-a elaborat un raport separat, date fiind alegerile europene. Acest raport 

analizează restul evenimentelor din anul 2014, toate evenimentele din 2015 și evidențiază 

tendințele actuale în cooperarea interparlamentară.  
 

Cooperarea interparlamentară nu se desfășoară într-un vid, ci este modelată de evoluțiile 

politice actuale. În ultimii doi ani, Uniunea Europeană s-a confruntat și se confruntă în 

continuare cu numeroase provocări. Migrația, criza economică și financiară, terorismul, 

șomajul în rândul tinerilor, războaiele și neliniștile din vecinătate, dar și schimbările climatice 

ne-au arătat cât de interconectate și de interdependente au devenit țările noastre și cât de greu 

este, uneori, să se găsească răspunsuri comune la astfel de provocări.  
 

Aceste provocări au dominat multe dezbateri interparlamentare de-a lungul ultimilor doi ani. 

Parlamentul European consideră astfel de schimburi drept locul de întâlnire al politicilor UE 

cu cele naționale, în care acestea se alimentează reciproc, în beneficiul ambelor. După cum se 

stipulează în rezoluția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind relațiile dintre 

Parlamentul European și parlamentele naționale, astfel de reuniuni „au în special scopul de a 

permite parlamentelor naționale să ia în considerare, în cadrul dezbaterilor naționale, 

perspectiva europeană și de a permite Parlamentului European să ia în considerare, în cadrul 

dezbaterii europene, perspectivele naționale”.  
 

În rezoluția sa din anul 2014, Parlamentul European subliniază faptul că obiectivele 

cooperării interparlamentare sunt „facilitarea schimburilor de informații și bune practici 

dintre parlamentele naționale și Parlamentul European, cu obiectivul de a le permite să 

efectueze un control mai eficace și să aducă o contribuție mai bogată, fără a-și submina 

reciproc competențele”, „garantarea, în beneficiul parlamentelor, a posibilității de a-și 

exercita pe deplin atribuțiile în legătură cu chestiunile privind UE” și „promovarea 

emergenței unei culturi politice și parlamentare autentic europene”.  
 

În prezent, această cooperare se desfășoară sub numeroase forme diferite, inclusiv prin: 

conferințe și reuniuni, vizite și videoconferințe, rețele online și baze de date. La fel ca în anii 

anteriori, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a lucrat neîncetat în 2014 și în 

2015 pentru a se asigura că deputații în Parlamentul European și personalul Parlamentului au 

la dispoziție instrumentele adecvate pentru a-și consolida cooperarea cu parlamentele 

naționale. Serviciile adaptate oferite de direcție includ de la pregătirea de informări și note, 

organizarea de reuniuni și videoconferințe, până la întreținerea rețelelor de informații precum 

IPEX și ECPRD sau proiecte noi precum baza de date a „comisiilor corespondente” sau 

„Connect”, baza de date cu documente ale parlamentelor naționale ce a fost relansată,.  
 

Suntem ferm convinși că, în aceste vremuri turbulente, cooperarea interparlamentară poate 

contribui la construirea de punți și la stimularea înțelegerii reciproce, precum și că raportul de 

față demonstrează amploarea și profunzimea la care a ajuns această cooperare în zilele 

noastre. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

Vicepreședinte 

 

  
Anneli Jäätteenmäki 

Vicepreședintă 
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1. Introducere 

 

La baza acestui raport anual stau rapoartele anterioare elaborate de Direcția pentru relațiile cu 

parlamentele naționale din cadrul Parlamentului European. Raportul identifică principalele 

evoluții și tendințe în cooperarea interparlamentară în ultimii doi ani și prezintă analiza mai 

amănunțită a cooperării parlamentare instituționale și a reuniunilor interparlamentare ce au 

avut loc în această perioadă.  

 

Prezentarea situației actuale este urmată de capitole privind mecanismul de alertă timpurie, 

dialogul politic informal și instrumentele pentru schimbul de informații și crearea de rețele. În 

anexe sunt disponibile informații statistice detaliate. 

 

Rapoartele anuale anterioare, precum și știrile, publicațiile și statisticile actuale sunt 

disponibile pe site-ul Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale din cadrul 

Parlamentului European, www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Principalele evoluții și tendințe în cooperarea interparlamentară 

 

2.1. Alegerile europene, noul Parlament European și noua Comisie 

 

În 2014, peisajul politic al Uniunii Europene a fost marcat de alegerile pentru Parlamentul 

European din luna mai și de sosirea unei noi Comisii Europene în luna noiembrie. Pentru 

prima dată în istorie, ambele evenimente au fost legate pin procesul „Spitzenkandidaten”, în 

cadrul căruia grupurile politice implicate în campania pentru alegeri au propus candidați 

pentru postul de Președinte al Comisiei Europene.  

Pentru Parlamentul European, alegerile au reprezentat și o șansă de a examina și de a-și 

dezvolta în continuare relațiile cu parlamentele naționale. În cazul Comisiei Europene, noul 

Președinte, Jean-Claude Juncker, a subliniat faptul că relația sa cu Parlamentul European 

este sursa legitimității democratice a Comisiei și și-a anunțat intenția de a crea un nou 

parteneriat cu parlamentele naționale.  

 

La fel ca în anul 2009, Parlamentul European a folosit finalul mandatului pentru a evalua 

cooperarea interparlamentară și a formula propuneri privind dezvoltarea sa viitoare. Pe baza 

unui raport elaborat de Carlo Casini, președintele Comisiei pentru afaceri constituționale, 

,Parlamentul European a adoptat la 16 aprilie 2014 o rezoluție privind relațiile dintre 

Parlamentul European și parlamentele naționale (2013/2185(INI)). În această rezoluție, 

Parlamentul European a salutat măsurile luate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona în scopul intensificării cooperării între parlamentele naționale și Parlamentul 

European.  

 

Rezoluția a formulat o serie de propuneri pentru aprofundarea acestui dialog. De exemplu, o 

mai strânsă cooperare între raportori cu privire la chestiuni legislative specifice sau 

organizarea de reuniuni periodice, structurate tematic și eficace între grupurile politice și 

partidele politice europene, în cadrul cooperării interparlamentare a UE. Totodată, 

Parlamentul European a subliniat cu privire la cooperarea parlamentară că aceasta trebuie să 

își propună în permanență reunirea persoanelor potrivite la momentul potrivit pentru 

abordarea problemelor potrivite într-o manieră semnificativă, astfel încât deciziile adoptate în 

diferitele domenii de responsabilitate să beneficieze de „valoarea adăugată” generată de un 

dialog real și adecvat și de o dezbatere corespunzătoare; de asemenea, a fost de părere că 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC) ar trebui să 

rămână forumul pentru un schimb regulat de opinii, de informații și de bune practici privind 

aspectele concrete ale controlului parlamentar. 

 

Parlamentul European a asigurat un dialog continuu cu parlamentele naționale pe parcursul 

perioadei electorale și a participat în mod activ la reuniunile interparlamentare instituționale 

organizate în cadrul parlamentelor statelor membre ale UE, de exemplu la Conferința 

președinților parlamentelor din UE ce a avut loc la Vilnius în aprilie 2014 sau la reuniunea  în 

plen a COSAC de la Atena din iunie 2014.  

 

În pofida unei reduceri normale a numărului reuniunilor interparlamentare organizate de 

comisiile Parlamentului European în perioada alegerilor, după alegeri, sosirea unui număr 

mare de membri noi, constituirea comisiilor și agenda politică plină de la nivel european au 

dat un nou avânt activității interparlamentare în Parlamentul European. În 2015, comisiile au 

organizat mai multe dezbateri cu parlamentele naționale decât în majoritatea anilor anteriori, 

printre acestea numărându-se și alte activități, precum vizite ale delegațiilor parlamentare ori 

videoconferințe. Aceste evoluții sunt descrise în detaliu în capitolul 4 privind reuniunile 

interparlamentare; în anexe sunt disponibile informații statistice detaliate.  

 

Pentru noua Comisie Europeană, „parteneriatul special” cu Parlamentul European a ocupat un 

loc important pe agenda sa, la fel și relațiile cu parlamentele naționale. În „scrisorile de 

misiune” adresate comisarilor desemnați după alegerea sa în 2014, Președintele Comisiei, 

Jean-Claude Juncker, a subliniat faptul că „relația Comisiei cu Parlamentul European este 

sursa legitimității democratice a Comisiei”. În ceea ce privește parlamentele naționale, 

Președintele Juncker a evidențiat faptul că își dorește ca „toți comisarii să se angajeze în 

favoarea unui nou parteneriat cu parlamentele naționale”.  

 

Comisia a luat act de acest angajament în programul său de lucru pentru 2016, adoptat la 

27 octombrie 2015, în care prevedea că „[a]nul trecut, am intensificat angajamentul Comisiei 

și dialogul cu parlamentele naționale, atât în ceea ce privește reuniunile și schimburile de 

opinii cu comisiile parlamentare, cât și prin intermediul unui angajament reînnoit față de 

dialogul politic cu privire la proiectele de propuneri” și și-a anunțat intenția de a continua „ 

aceste acțiuni în 2016 prin adoptarea unor măsuri suplimentare, pentru a ne asigura că 

parlamentele naționale vor avea un cuvânt important de spus în procesul de elaborare a 

politicilor europene”.  

 

2.2. Cooperarea interparlamentară în materie de guvernanță economică 

 

În ultimii doi ani, Parlamentul European și parlamentele naționale și-au consolidat în 

continuare dialogul în domeniul guvernanței economice. Pe baza concluziilor Conferinței 

președinților parlamentelor din Uniunea Europeană din aprilie 2015, Conferința 

interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea 

Europeană și-a adoptat Regulamentul de procedură la Luxemburg, la 10 noiembrie 2015. 

Acest acord privind chestiunile procedurale ar trebui să îi permită conferinței să se axeze în 

întregime pe substanța provocărilor politice care ne așteaptă. 

 

Deși principiile fundamentale ale legitimității și responsabilității democratice trebuie 

garantate la nivelul adoptării și punerii în aplicare a deciziilor, Parlamentul European 

consideră de mult timp că un rol complementar important în schimbul de idei și de bune 

practici în domeniul guvernanței economice îl joacă cooperarea interparlamentară. În acest 
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context, merită să analizăm mai în detaliu dezvoltarea acestei cooperări, chiar dacă ea este 

anterioară perioadei de raportare a acestei publicații.  

Cadrul general 

În martie 2011, în toiul crizei economice și financiare, Comisia pentru afaceri economice și 

monetare a Parlamentului European a organizat o reuniune cu parlamentarii naționali pentru a 

discuta despre primele experiențe ale acestora în ceea ce privește „semestrul european”, ciclul 

anual de îndrumare și supraveghere privind politica economică, lansat la momentul respectiv. 

La inițiativa Comisiei pentru afaceri economice și monetare, a Comisiei pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale și a Comisiei pentru bugete, Parlamentul European a 

organizat un eveniment interparlamentar privind semestrul european pentru coordonarea 

politicilor economice, în februarie 2012. În ianuarie 2013, această reuniune a fost dezvoltată 

și mai mult, fiind redenumită „Săptămâna parlamentară europeană” și fiind organizată, de 

atunci, la începutul fiecărui an.  

 

Articolul 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 

economice și monetare („Pactul fiscal”) prevedea organizarea unei „conferințe a 

reprezentanților comisiilor relevante din cadrul Parlamentului European și a reprezentanților 

comisiilor relevante din cadrul parlamentelor naționale, pentru a dezbate politicile bugetare și 

alte aspecte care fac obiectul prezentului tratat”. În cadrul Conferinței președinților 

parlamentelor din UE ce a avut loc în aprilie 2013 la Nicosia, s-a ajuns la un acord privind 

punerea în aplicare a dispozițiilor acestui articol din tratat. Conferința interparlamentară 

prevăzută la articolul 13 din Pactul fiscal s-a reunit pentru prima dată în zilele de 16 și 17 

octombrie 2013 la Vilnius, fiind organizată de Parlamentul Lituaniei. 

 

Evoluții importante în 2014 

A doua conferință organizată în baza articolului 13 a fost coorganizată de Parlamentul 

European și de Parlamentul Greciei, la Bruxelles. Sub titlul „Săptămâna parlamentară 

europeană”, aceasta a fost combinată cu evenimentul interparlamentar privind semestrul 

european, organizat de Parlamentul European. Între 20 și 22 ianuarie 2014, Săptămâna 

parlamentară europeană a reunit aproximativ 140 de membri ai parlamentelor naționale, 60 

de deputați în Parlamentul European și aproximativ 100 de funcționari în parlamentele 

naționale.  

 

Printre vorbitorii la nivel înalt s-au numărat Președintele Parlamentului European, Martin 

Schulz, președintele Parlamentului Greciei, Vangelis Meimarakis, Președintele Comisiei 

Europene, José Manuel Barroso, Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy și 

președintele Bundestag-ului Germaniei, Norbert Lammert. Subiectele dezbătute au acoperit, 

printre altele, abordarea dezechilibrelor macroeconomice în Europa, legitimitatea 

democratică a programelor de ajustare economică, promovarea ocupării forței de muncă și a 

creării de locuri de muncă în Europa și intensificarea supravegherii fiscale în cadrul Uniunii 

economice și monetare (UEM). 

 

A treia conferință a fost organizată între 29 și 30 septembrie 2014, la Roma, de către 

Parlamentul Italiei. Delegația Parlamentului European a fost compusă din 14 deputați și a fost 

coprezidată de vicepreședintele Olli Rehn și de Roberto Gualtieri, președintele Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare. Dezbaterile s-au axat pe rolul investițiilor în stimularea 

creșterii economice, pe instrumentele de guvernanță economică și financiară în UE, pe 

uniunea bancară și pe coordonarea politicilor fiscale europene, punând accentul în special pe 

economia digitală. Sesiunea de încheiere a evenimentului a fost dedicată discutării 

Regulamentului de procedură propus pentru conferință.  
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Evoluții importante în 2015 

Săptămâna parlamentară europeană din 2015 s-a desfășurat între 3 și 4 februarie 2015 la 

Parlamentul European, în Bruxelles. La eveniment au participat în jur de 70 de deputați în 

Parlamentul European și aproximativ 110 parlamentari din întreaga UE, care au discutat 

probleme economice, bugetare și sociale. 

În cadrul Săptămânii parlamentare europene, s-au desfășurat două evenimente. Primul a fost 

reuniunea interparlamentară privind ciclurile semestrului european 2014 și 2015, care a avut 

loc în contextul elaborării de către Parlamentul European a rapoartelor referitoare la 

prioritățile pentru viitorul ciclu al semestrului european pe baza analizei anuale a creșterii. 

Obiectivul acestui eveniment a fost de a consolida dimensiunea democratică a procesului 

decizional al UE și de a întări cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul 

European, în scopul de a exercita controlul parlamentar cu privire la acțiunile executivului la 

nivel național și european în cadrul ciclului semestrului european.  

 

Al doilea eveniment a fost Conferința interparlamentară în temeiul articolului 13 din Tratatul 

privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare. 

Conferința a fost coorganizată și coprezidată de Parlamentul Letoniei și de Parlamentul 

European. Obiectivul acestui eveniment a fost de a dezbate aspecte care intră în domeniul de 

aplicare al articolului 13 din Pactul fiscal, acordând o atenție specială noului plan de 

infrastructură a Uniunii Europene, bunelor practici în punerea în aplicare a pactului bugetar și 

dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare.  

 

Printre cei care au luat cuvântul la Săptămâna parlamentară europeană din 2015 s-au numărat 

Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, președinta Parlamentului Letoniei, 

Ināra Mūrniece, Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și Pierre Moscovici, 

comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare şi uniune vamală. 

 

Reuniunea din toamnă a Conferinței instituite în temeiul articolului 13 a fost organizată de 

Camera Deputaților din Luxemburg, pe 9 și 10 noiembrie, la Luxemburg. Delegația 

Parlamentului European a fost compusă din 12 deputați și a fost condusă de Roberto 

Gualtieri, președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare. Dezbaterile s-au axat 

pe dimensiunea socială a UEM, pe controlul parlamentar, pe concurența fiscală loială și pe 

creșterea economică. Dintre principalii vorbitori îi amintim pe președintele Camerei 

Deputaților din Luxemburg, Mars Di Bartolomeo, pe prim-ministrul din Luxemburg, Xavier 

Bettel, precum și pe deputații în Parlamentul European Alain Lamassoure și pe Roberto 

Gualtieri.  

 

În urma unor negocieri îndelungate și pe baza principiilor convenite de Conferința 

președinților parlamentelor din UE în aprilie 2015 la Roma, Conferința interparlamentară și-a 

adoptat la Luxemburg și Regulamentul de procedură. Potrivit Regulamentului, „în baza 

articolului 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 

economice și monetare, Conferința se va numi «Conferința interparlamentară pentru 

stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană» (..)”. 

 

Conform Regulamentului, Conferința interparlamentară asigură „un cadru pentru dezbateri și 

schimbul de informații și de bune practici în punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului, 

pentru a consolida cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European și a 

contribui la garantarea responsabilității democratice în domeniul guvernanței economice și al 
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politicii bugetare în UE, mai ales în UEM, ținând cont de dimensiunea socială și fără a aduce 

atingere competențelor parlamentelor din UE”.  

 

De asemenea, Regulamentul prevede că Conferința interparlamentară se va reuni „de cel 

puțin două ori pe an, în coordonare cu ciclul semestrului european. În primul semestru al 

fiecărui an, ea se va desfășura la Bruxelles și va fi coorganizată și coprezidată de parlamentul 

țării ce deține președinția și de Parlamentul European. În al doilea semestru al fiecărui an, se 

va desfășura în statul membru ce deține președinția și va fi prezidată de parlamentul acestui 

stat.”  

 

Amendamentele la acest Regulament trebuie adoptate prin consens și trebuie să „respecte 

cadrul prevăzut de Conferința președinților parlamentelor din UE”. Potrivit orientărilor 

pentru cooperarea interparlamentară convenite între președinții parlamentelor naționale și 

Parlamentul European la Lisabona, în 2008, Conferința președinților „supraveghează 

coordonarea activităților interparlamentare ale UE”. Prin urmare, era deosebit de important ca 

Parlamentul European să includă în acest Regulament de procedură o trimitere specifică la 

cadrul prevăzut de Conferința președinților. 

 

Acest acord privind chestiunile procedurale ar trebui să îi permită conferinței să se axeze 

exclusiv pe substanța provocărilor politice care ne așteaptă. Acest aspect a fost evidențiat de 

discuțiile tematice organizate în cadrul primei Conferințe interparlamentare de la intrarea în 

vigoare a Regulamentului de procedură. La 17 februarie 2016, Parlamentul Țărilor de Jos și 

Parlamentul European au invitat parlamentele naționale la Conferința interparlamentară 

pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană. La 16 

februarie 2016, Parlamentul European a invitat și parlamentele naționale la reuniunea 

interparlamentară privind ciclurile semestrului european 2015/2016. Ambele evenimente au 

făcut parte din ediția din 2016 a Săptămânii parlamentare europene, iar la ele au participat 

aproximativ 45 de deputați în Parlamentul European, 130 de membri ai parlamentelor 

naționale și 120 de funcționari însoțitori. 

 

Dialogul interparlamentar privind economia și problemele asociate a continuat și în afara 

Săptămânii parlamentare europene și a Conferinței interparlamentare. În ultimii doi ani, 

comisiile Parlamentului European și-au continuat practica de a organiza dezbateri tematice cu 

omologii lor din parlamentele naționale. În septembrie 2014 și 2015, Comisia pentru afaceri 

economice și monetare a organizat schimbul anual de opinii cu parlamentele naționale, pentru 

a-și discuta proiectul de raport privind semestrul european. În iunie 2015, Comisia specială 

pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare din cadrul Parlamentului 

European (TAXE) a invitat și parlamentele naționale la un schimb de opinii privind 

„Planificarea fiscală agresivă și controlul democratic: rolul parlamentelor”.  

 

2.3. Cooperarea interparlamentară în materie de politică externă și de securitate 

 

Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica de 

securitate și apărare comună (IPC PESC/PSAC) constituie platforma interparlamentară 

pentru dezbateri privind politica externă, de securitate și de apărare a UE. Organizată de 

două ori pe an de parlamentul statului membru al UE ce deține prin rotație Președinția 

Consiliului, în strânsă colaborare cu Parlamentul European, la Conferință participă în mod 

regulat aproximativ 100 de parlamentari din întreaga UE. În plus, Comisia pentru afaceri 

externe a Parlamentului European invită frecvent parlamentele naționale la întâlnirile sale 

de la Bruxelles, completând astfel dialogul interparlamentar în acest domeniu strategic vital. 
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În 2014, la Atena (3-4 aprilie) și la Roma (5-7 noiembrie), au avut loc edițiile a patra și a 

cincea ale Conferinței interparlamentare pentru PESC/PSAC. În 2015, la Riga (4-6 martie) și 

la Luxemburg (5-6 septembrie) au avut loc edițiile a șasea și a șaptea ale Conferinței 

interparlamentare. Delegația Parlamentului European la aceste reuniuni a fost condusă de 

Elmar Brok, președintele Comisiei pentru afaceri externe. 

 

 

Evoluții importante în 2014 

La Atena, dezbaterile s-au axat pe parteneriatul estic, punând accentul în special pe criza din 

Ucraina, pe vecinătatea sudică (Siria, Egipt și Orientul Mijlociu) și pe urmările Consiliului 

European pentru Apărare din 2013, în special pe dimensiunea maritimă și pe rolul 

parlamentelor în mobilizarea forțelor militare în cadrul PSAC. Au fost organizate trei ateliere, 

pe temele „Strategia de securitate maritimă a UE, dimensiunea maritimă a PSAC”, „Evoluții 

în Orientul Mijlociu” și „Mobilizarea forțelor militare în cadrul PSAC, proceduri și practici 

decizionale parlamentare”. 

 

Cea de-a cincea conferință, de la Roma, a fost prima desfășurată după alegerile europene din 

anul 2014, cu participarea noii Înalte Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate și Vicepreședintă a Comisiei (ÎR/VP), Federica Mogherini. Principalele 

aspecte dezbătute au fost Ucraina, Siria și Irak, Orientul Mijlociu, Libia, grupurile tactice de 

luptă din UE, relațiile UE-Africa și Balcanii de Vest. Au urmat trei ateliere specializate, 

privind „Viitorul grupurilor tactice de luptă din UE”, „Relațiile UE-Africa” și „Stabilitatea 

regională și extinderea în Balcanii de Vest”.  

 

Conferința interparlamentară de la Roma a încheiat evaluarea funcționării sale, lansată în 

conformitate cu deciziile Conferinței președinților parlamentelor din UE și cu concluziile 

primei conferințe interparlamentare din anul 2012. S-a hotărât continuarea organizării 

Conferinței interparlamentare conform Regulamentului de procedură existent și concentrarea 

pe îmbunătățirea bunelor practici pentru desfășurarea Conferinței interparlamentare. A fost 

adoptat un document de bune practici, care a oferit îndrumări suplimentare privind punerea în 

aplicare a Regulamentului și care a confirmat rolul fundamental jucat de Parlamentul 

European în Conferința interparlamentară. La reuniunea sa de la Roma din aprilie 2015, 

Conferința președinților parlamentelor din UE a salutat încheierea evaluării. 

 

Evoluții importante în 2015 

La reuniunea de la Riga, principalele aspecte dezbătute în cadrul Conferinței 

interparlamentare au fost lupta împotriva terorismului internațional și a radicalizării, situația 

din Ucraina, vecinătatea europeană (parteneriatul estic/reuniunea la nivel înalt de la Riga și 

vecinătatea estică/Mediterana și Orientul Mijlociu) și PSAC, în special Consiliul European 

pentru Apărare din iunie 2015. Cele patru ateliere specializate s-au axat pe „Reuniunea la 

nivel înalt de la Riga - Redefinirea parteneriatului estic”, „Răspunsul european la 

instabilitatea și la amenințările din sudul Mediteranei și din Orientul Mijlociu”, „Războiul 

hibrid - o nouă provocare în materie de securitate pentru Europa” și „Provocări și soluții 

pentru mobilizarea grupurilor tactice de luptă din UE”. 

 

Dezbaterile din cadrul conferinței ce a avut loc la Luxemburg în septembrie 2015 au fost 

dominate de aspecte precum migrația, situația vecinătății europene, revizuirea politicii 

europene de vecinătate (PEV), strategia de securitate a UE, apărarea și impactul schimbărilor 

climatice asupra securității. Prima sesiune plenară privind politica europeană de vecinătate și 
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prioritățile și strategiile în domeniul PESC/PSAC a fost dominată în special de chestiunea 

migrației și de evoluțiile recente din vecinătatea Europei. Dezbaterea s-a referit și la alte 

aspecte legate de PESC/PSAC, precum pregătirea noii strategii globale privind politica 

externă și de securitate, ÎR/VP precizând că va saluta contribuția parlamentelor naționale și a 

Parlamentului European. Cea de-a doua sesiune plenară s-a axat pe schimbările climatice în 

cadrul de securitate. S-au desfășurat în paralel trei ateliere specializate, care s-au axat pe o 

gestionare mai eficientă a fluxurilor de migrație, pe consolidarea misiunilor civile privind 

PSAC și pe punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European pentru Apărare din 

iunie 2015. 

 

Ca urmare a invitației lansate de ÎR/VP de a propune idei și sugestii pentru noua strategie 

globală a UE, după Conferință, șeful delegației Camerei Deputaților din Luxemburg la 

Conferința interparlamentară a scris tuturor parlamentelor naționale, solicitându-le 

contribuții. Camera Deputaților din Luxemburg a compilat aceste contribuții și le-a transmis 

ÎR/VP în decembrie 2015. 

 

Pe lângă reuniunile Conferinței interparlamentare, Comisia pentru afaceri externe a 

Parlamentului European își invită frecvent la Bruxelles omologii din parlamentele naționale. 

În decembrie 2014, ea a organizat o reuniune a comisiei interparlamentare privind „Agenda 

UE în materie de acțiune externă - Balcanii de Vest”. O întâlnire din mai 2015 s-a axat pe 

„Revizuirea politicii europene de vecinătate - în perspectiva Consiliului European pentru 

Apărare din iunie 2015”, iar în noiembrie 2015 parlamentarii naționali și deputații în 

Parlamentul European au purtat discuții pe tema „Războaiele-surogat din regiunea MENA și 

urmările Consiliului European pentru Apărare din luna iunie, inclusiv Strategia globală a UE 

pentru politica externă și de securitate”. 

 

2.4. Parlamentele naționale în contextul european 

 

De-a lungul ultimilor ani, parlamentele naționale au formulat o serie de sugestii pentru 

îmbunătățirea modalității de exercitare a prerogativelor actuale și au lansat o dezbatere 

privind crearea de noi instrumente ce vizează implicarea parlamentelor naționale în procesul 

decizional. Parlamentul European a lansat și o propunere de cooperare pentru punerea în 

aplicare a dreptului Uniunii.  

 

S-au primit propuneri concrete de la organisme mai active în acest domeniu, precum 

Parlamentul Danemarcei, Camera Reprezentanților din Țările de Jos și Camera Lorzilor din 

Regatul Unit. Aceste propuneri includ o utilizare mai eficientă a avizelor  privind verificarea 

respectării principiului subsidiarității, prin îmbunătățirea procedurii „cartonașului galben” 

(printre altele, prin prelungirea termenului în care se exercită controlul parlamentar naţional 

privind respectarea principiului subsidiarităţii de la 8 la 12 săptămâni și prin adăugarea unei 

analize a proporționalității), prin analizarea unui așa-numit „cartonaș verde” ce le-ar permite 

parlamentelor naționale să formuleze sugestii pentru inițiative legislative și prin garantarea 

unui rol al parlamentelor naționale în ceea ce privește programul anual de lucru al Comisiei.  

 

Astfel de propuneri au fost discutate mai întâi în cadrul unor grupuri parlamentare sau al unor 

grupuri de lucru informale, unde inițiatorii au invitat și alte parlamente naționale să exploreze 

posibilele opțiuni. Președinția letonă și cea luxemburgheză a COSAC au răspuns favorabil la 

solicitarea de a se aborda aceste aspecte în rapoartele bianuale ale COSAC și de a se organiza 

schimburi aprofundate de opinii în această privință în cadrul reuniunilor COSAC (a se vedea 

capitolul 3.1). 
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Pe lângă aceste inițiative asumate de parlamentele naționale, în decembrie 2015, prim-

ministrul britanic, David Cameron, i-a adresat o scrisoare lui Donald Tusk, Președintele 

Consiliului European, precizând domeniile în care solicită reforme. În această scrisoare, 

prim-ministrul britanic propunea „o nouă măsură, prin care grupuri de parlamente naționale, 

acționând împreună, să poată opri propunerile legislative nedorite”, numită frecvent 

„procedura cartonașului roșu”. În cadrul reuniunii din 18-19 februarie 2016, Consiliul 

European a convenit asupra unei serii de măsuri ce includeau, printre altele, un mecanism 

pentru cazurile în care „avizele motivate ale parlamentelor naționale privind nerespectarea 

principiului subsidiarității de către un proiect de act legislativ al Uniunii, comunicate în 

termen de 12 săptămâni de la transmiterea proiectului în cauză, reprezintă peste 55 % dintre 

voturile” alocate acestora. Aceste măsuri „intră în vigoare la momentul în care guvernul 

Regatului Unit îl informează pe secretarul general al Consiliului că Regatul Unit a decis să 

rămână stat membru al Uniunii Europene”.  

 

Importanța cadrului existent al Tratatului și a echilibrului instituțional 

Din perspectiva Parlamentului European, cooperarea interparlamentară poate contribui la 

schimburi productive de informații, la examinarea comună a chestiunilor, la dialoguri 

reciproc benefice și la o transpunere mai ușoară a legislației UE în dreptul național. 

Parlamentul European și-a exprimat disponibilitatea de a explora căile de a dezvolta în 

continuare instrumentele în vigoare în prezent pentru punerea în aplicare a Protocoalelor nr. 1 

și 2 la Tratatul de a Lisabona și de a consolida dialogul între parlamentele naționale și 

instituțiile europene, cu condiția ca aceasta să se facă în cadrul dispozițiilor actuale ale 

Tratatului și al echilibrului instituțional global la nivelul UE. 

 

Propunerea Parlamentului European de cooperare pentru punerea în aplicare a dreptului 

Uniunii 

În vederea unei mai bune implicări a parlamentelor naționale în dezbaterea privind analiza și 

evaluarea legislației UE, Parlamentul European a căutat să dezvolte o nouă formă de 

cooperare. PE speră ca un efort comun să ajungă la o evaluare mai informată privind punerea 

corespunzătoare în practică a legislației UE și privind măsura în care aceasta produce 

rezultatele așteptate pentru cetățeni, atât la nivel european, cât și la nivel național. În iunie 

2014, Președintele Parlamentului European le-a scris omologilor săi din parlamentele 

naționale, consultându-i în legătură cu propunerile de modificare a legislației existente a UE, 

incluse în programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2014. Această primă 

scrisoare a fost urmată de scrisorile adresate de Secretarul General al Parlamentului European 

din martie și decembrie 2014, pentru programele de lucru ale Comisiei Europene pentru 2015 

și 2016.  

 

Informațiile furnizate în acest cadru ar trebui să contribuie la elaborarea unor „evaluări ale 

punerii în aplicare”, transmise comisiilor competente ale Parlamentului European, înainte ca 

acestea să examineze noua propunere legislativă în cauză. Se face, de asemenea, referire și la 

furnizarea oricăror alte informații de la parlamentele naționale privind punerea în aplicare, 

aplicarea sau eficacitatea dreptului Uniunii, ce ar putea ajuta Parlamentul European să 

realizeze „evaluări ale punerii în aplicare la nivel european” mai detaliate. Aceste evaluări 

elaborate pentru deputații și pentru comisiile Parlamentului European sunt puse la dispoziția 

parlamentelor naționale și a publicului larg pe site-ul Parlamentului European. 

 

Parlamentul European este conștient de diferențele dintre cadrele constituționale naționale și 

de faptul că nu toate parlamentele naționale efectuează activități de analiză și evaluare, însă 
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își exprimă convingerea că partajarea de informații privind punerea în aplicare și eficacitatea 

dreptului Uniunii poate oferi un sprijin valoros pentru a hotărî modalitățile de îmbunătățire a 

legislației UE. Din acest motiv, Parlamentul European are în vedere implementarea unui 

cadru neoficial, care să poată permite partajarea acestor informații în mai multe moduri, de 

exemplu prin contacte bilaterale și prin vizite de studiu. 

 

Această inițiativă este o cale foarte clară către îmbunătățirea în continuare a cooperării 

interparlamentare și interadministrative și vizează consolidarea canalelor de comunicare. 

Ideea a fost salutată atunci când a fost prezentată la reuniunea secretarilor generali ai 

parlamentelor din UE, de la Roma, din martie 2015. Și COSAC a salutat această idee în 

Contribuția sa LIII, adoptată la reuniunea din Riga din iunie 2015, notând că „parlamentele 

și-au exprimat în mod amplu disponibilitatea de a face schimb de bune practici și de idei 

privind controlul parlamentar al transpunerii, al punerii în aplicare și al asigurării respectării 

dreptului Uniunii la nivelul Parlamentului European, punând accentul pe poziția 

parlamentelor naționale, în sensul că un astfel de control ține de competența executivului 

și/sau a Comisiei Europene”. S-a făcut referire și la disponibilitatea de a consolida cooperarea 

cu Parlamentul European privind anumite dosare legislative, cu trimitere în special la 

„consolidarea cooperării între raportorii Parlamentului European și ai parlamentelor 

naționale”. 

 

O mai bună integrare europeană: calea de urmat 

La reuniunea de la Roma din 14 septembrie 2015, președintele Camerei Deputaților din Italia, 

cel al Adunării Naționale din Franța, cel al Bundestag-ului Germaniei și cel al Camerei 

Deputaților din Luxemburg și-au afirmat convingerea că integrarea europeană trebuie să 

capete un nou avânt.  

 

Cei patru președinți ai parlamentelor au semnat declarația intitulată „O mai bună integrare 

europeană: calea de urmat”, prin care se sublinia faptul că „este nevoie de mai multă, nu de 

mai puțină Europă pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm, atât la nivel intern, 

cât și extern”. Declarația prevede că „este necesară o mai bună integrare politică”, că „este 

nevoie de consolidarea uniunii economice și monetare (UEM) europene, dar și a dimensiunii 

sociale a acesteia” și că „este nevoie o mai bună respectare a viziunii părinților fondatori”. 

 

În următoarele luni, această declarație a fost semnată de mai mulți alți președinți ai 

parlamentelor naționale, iar Președintele Parlamentului European, dl Schulz, a salutat 

inițiativa. La momentul elaborării acestui material, se preconizează că declarația va fi 

discutată la Conferința președinților parlamentelor din UE ce va avea loc la Luxemburg în 

2016. 
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3. Cooperarea parlamentară instituțională 

 

3.1. Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC) 

 

COSAC, Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii a fost 

înființată în noiembrie 1989 la Paris. Este unică prin faptul că este singurul forum 

interparlamentar prevăzut în Tratate (Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale 

în Uniunea Europeană). Parlamentul național al statului membru care deține președinția 

prin rotație a Consiliului joacă un rol important în definirea direcției și a activității COSAC. 

Acesta este sprijinit de o troică prezidențială în cadrul căreia Parlamentul European este 

membru permanent și se poate baza pe susținerea organizatorică a unui mic secretariat, 

găzduit de Parlamentul European și condus de un funcționar detașat de un parlament 

național („membru permanent”).  

 

În 2014 și 2015, s-a înregistrat o creștere a tendințelor de reafirmare a caracterului 

interparlamentar al dezbaterilor COSAC, fiind invitați ca vorbitori principali un număr mai 

mare de parlamentari și un număr mai mic de reprezentanți ai organelor executive naționale și 

europene. Această evoluție a fost susținută și încurajată de Parlamentul European, ca membru 

al „troicii” COSAC (parlamentul Președinției anterioare, al celei actuale și al celei viitoare, 

dar și Parlamentul European). Se remarcă faptul că toate președințiile au depus eforturi pentru 

a consolida nu numai o alegere echilibrată a subiectelor și a vorbitorilor principali, ci și 

structura grupurilor de vorbitori principali și modalitățile de desfășurare a dezbaterilor. 

Delegații au putut participa și interacționa în timpul mai multor evenimente colaterale, dar și 

prin procedura „catch the eye”, care a asigurat  schimburi antrenante și în cadrul prezentărilor 

suplimentare ale inițiativelor parlamentelor naționale. 

 

Alegerea subiectelor a demonstrat dorința Președinției de a afirma COSAC ca forumul 

potrivit pentru dezbateri deschise și favorabile incluziunii, privind cele mai importante 

evoluții din UE și de pe scena internațională. Politicile externe și de vecinătate ale UE, 

politicile comerciale, energetice și economice au ocupat un loc important pe ordinea de zi, 

înregistrându-se intenția marcată de a contribui la discuțiile celorlalte conferințe 

interparlamentare specializate, printr-o colaborare echilibrată, cu recunoașterea deplină a 

mandatului fiecăruia, evitându-se astfel orice suprapuneri sau concurențe neproductive. 

Alegerile europene din anul 2014 și a cincea aniversare a intrării în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona au influențat și ele stabilirea ordinii de zi. 

 

Conform unei tradiții stabilite recent, delegația Parlamentului European a asigurat o prezență 

mai solidă la lucrările COSAC: în timpul președințiilor elenă, italiană, letonă și 

luxemburgheză, 10 deputați în Parlamentul European - vicepreședinți, președinți de comisii și 

raportori - au fost invitați să se adreseze COSAC ca vorbitori principali, iar doi deputați în 

Parlamentul European au fost invitați ca „primi respondenți”. Intervențiile și contribuțiile 

acestora la dezbaterile ulterioare au oferit informații neprețuite privind poziția Parlamentului 

European în legătură cu aspecte precum criza din Ucraina, politicile UE din Mediterana și din 

estul Europei, politicile energetice și comerciale ale UE sau revizuirea Strategiei Europa 

2020. 

 

De asemenea, deputații în Parlamentul European au intervenit în calitate de vorbitori 

principali privind aspecte cu caracter instituțional, precum: relațiile dintre Parlamentul 

European și parlamentele naționale; legitimitatea democratică și conducerea europeană; 

viitorul democrației supranaționale la 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
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Lisabona; programul de lucru multianual al Comisiei Europene și rolul parlamentelor. 

Subiectele de pe ordinea de zi a reuniunilor în plen au fost abordate frecvent și în rapoartele 

bianuale la care contribuie toate parlamentele naționale, iar rezultatul acestor rapoarte s-a 

reflectat în mod corespunzător în contribuția și în concluziile adoptate. 

 

Parlamentul European a fost lăudat și i s-a mulțumit în repetate rânduri, de către diverse 

delegații ale parlamentelor naționale, pentru sprijinul constant și activ acordat integrării 

macroregionale, pentru contribuția sa decisivă la îmbunătățirea semnificativă a Pachetului de 

coeziune 2014-2020 și la obținerea unui acord final, precum și pentru rezoluția sa din 15 

ianuarie 2015 referitoare la situația din Ucraina. În plus, în Contribuția LII a fost recunoscut 

rolul Parlamentului European în controlul exercitat asupra agențiilor UE. 

 

În ultimii ani s-a consolidat și tendința existentă de a informa COSAC prin scrisori oficiale 

sau prin scurte intervenții cu privire la rezultatul reuniunilor comune desfășurate înainte de 

fiecare reuniune în plen a COSAC de către reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene 

dintr-un număr limitat de parlamente naționale1. Contribuțiile acestora au fost binevenite și, 

în anumite situații, au contribuit la alegerea temelor de pe ordinea de zi.  

 

Reacționând prompt la evoluțiile importante de pe scena internațională, COSAC a adoptat 

mai multe declarații privind situația din Ucraina. Declarația adoptată în plen la cea de-a LIII-

a reuniune COSAC privind recentele interdicții la intrare impuse de Federația Rusă 

politicienilor și funcționarilor publici din UE a fost inițial transmisă de Ramón Luis Valcárcel 

Siso, vicepreședinte al Parlamentului European, iar ulterior a fost modificată și adoptată în 

plen în unanimitate. 

 

Pe lângă derularea unor schimburi de opinii aprofundate privind evoluțiile cruciale ale 

afacerilor europene, COSAC a reflectat asupra rolului și asupra modalităților practice de a 

crește implicarea parlamentelor naționale în procesul decizional din UE. Acest lucru s-a 

realizat la inițiativa președințiilor COSAC sau ca răspuns la solicitările adresate de diferite 

camere, iar rezultatul dezbaterii s-a reflectat în contribuțiile și în concluziile adoptate.  

 

COSAC a oferit o platformă adecvată pentru o prezentare succintă a ideilor și a propunerilor 

parlamentelor naționale; astfel au fost prezentate:  

 Raportul Comisiei pentru afaceri europene a parlamentului danez „23 de recomandări 

privind consolidarea rolului parlamentelor naționale într-o guvernanță europeană în 

schimbare” (a LI-a reuniune a președinților COSAC); 

 Raportul „Ahead in Europe” (Înainte în Europa) privind modul în care Camera 

Reprezentanților din Țările de Jos și parlamentele statelor membre ar putea avea o 

influență mai mare asupra procesului decizional european (plenara LI);  

 Raportul Camerei Lorzilor din Regatul Unit privind rolul parlamentelor naționale în 

Uniunea Europeană (plenara LII);  

 

Îmbunătățirea procedurii „cartonașului galben”, explorarea unui așa-numit „cartonaș 

verde” (dialog politic consolidat) și asigurarea unui rol al parlamentelor naționale în 

ceea ce privește programul anual de lucru al Comisiei au ocupat un rol important pe 

ordinea de zi a COSAC și a reuniunilor cluster-elor interparlamentare informale. În 

                                                 
1 Țările din Grupul de la Vișegrad (Ungaria, Republica Cehă, Polonia și Slovacia), „Forumul parlamentar de la 

Marea Baltică” (Estonia, Letonia, Lituania și Polonia), Državni zbor din Slovenia și Hrvatski sabor din Slovacia 

sau Reuniunea președinților comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele țărilor din sudul UE. 
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mod excepțional, rezultatul acestor reuniuni informale a fost prezentat în cadrul 

reuniunilor COSAC.  

 

O listă a subiectelor și a vorbitorilor principali de la toate reuniunile COSAC din 2014 și din 

2015 este disponibilă în Anexa I. 

 

„Cartonașul verde” 

Pe baza unei propuneri a președintelui Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor din Regatul 

Unit, „cartonașul verde” a fost conceput în scopul solicitării de noi măsuri legislative sau al 

modificării ori abrogării legislației existente, inclusiv în ceea ce privește actele delegate sau 

de punere în aplicare.  

 

Pe parcursul dezbaterilor COSAC, s-au exprimat rezerve privind compatibilitatea 

„cartonașului verde” cu Tratatul, transpunerea sa în dreptul național și impactul său asupra 

echilibrului instituțional. Ca urmare a amendamentelor Parlamentului European, adoptate în 

unanimitate, Contribuția COSAC LIII se referă la „cartonașul verde” drept „o nouă formă  de 

dialog politic consolidat” și subliniază necesitatea ca acest „cartonaș verde” să respecte 

dispozițiile actuale ale Tratatului și echilibrul interinstituțional al puterilor. 

 

Camera Lorzilor a prezentat prima propunere privind un cartonaș verde referitor la deșeurile 

alimentare, care a fost co-semnată de 16 dintre cei 41 de președinți ai comisiilor pentru 

afaceri europene din parlamentele naționale ale statelor membre ale UE și transmisă Comisiei 

Europene la 22 iulie 2015. Comisia a luat act de invitația de a adopta o abordare mai 

strategică în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare și s-a angajat să acorde o atenție 

deosebită sugestiilor Parlamentelor. 

 

De la momentul respectiv, au prezentat propuneri de „cartonaș verde”Adunarea Națională din 

Franța (privind impozitarea întreprinderilor multinaționale) și Parlamentul Letoniei (privind 

modificarea Directivei cu privire la serviciile mass-media audiovizuale).  

 

Reflecția privind obiectul și procedura „cartonașului verde” a continuat în cadrul grupului de 

lucru COSAC constituit în cadrul președinției luxemburgheze a COSAC. Lucrările grupului 

au confirmat sprijinul amplu pentru această formă neobligatorie de dialog politic consolidat și 

coordonat. În ceea ce privește chestiunile procedurale, s-a convenit să se procedeze într-o 

manieră flexibilă, fără a submina dreptul Comisiei la inițiative legislative și respectând pe 

deplin dispozițiile actuale ale Tratatelor și echilibrul interinstituțional al puterilor. 

 

Îmbunătățirea procedurii „cartonașului galben” 

Concluziile Conferinței președinților parlamentelor din UE din 2014 au mandatat COSAC cu 

„explorarea posibilităților unei utilizări mai eficiente a controlului respectării principiului 

subsidiarității”. Rezultatul reuniunilor cluster-elor interparlamentare informale și constatările 

rapoartelor bianuale ale COSAC au oferit COSAC dovezi importante privind îmbunătățirea 

actualei proceduri privind controlul principiului subsidiarității. Au fost aduse în discuție trei 

aspecte principale: explorarea posibilității de a prelungi termenul de 8 săptămâni, elaborarea 

unor orientări neoficiale privind efectuarea controlului respectării principiului subsidiarității 

și a procedurii avizelor motivate și îmbunătățirea oportunității și calității răspunsurilor din 

partea Comisiei Europene. 

 

COSAC a invitat parlamentele să colaboreze îndeaproape în ceea ce privește elaborarea unei 

serii neoficiale, voluntare, neobligatorii de bune practici și de orientări privind analiza 



 

- 17 - 

subsidiarității în cadrul COSAC. În acest sens, grupul de lucru al COSAC privind 

Consolidarea dialogului politic prin introducerea unui „cartonaș verde” și îmbunătățirea 

procedurii avizului motivat („cartonașul galben”) a sugerat că în avizele motivate ar trebui 

să se precizeze propunerea legislativă la care se referă, să se indice în mod clar faptul că 

textul este un aviz motivat, să se includă o traducere sau un rezumat al textului în limbile 

engleză sau franceză, un rezumat al argumentării, temeiul juridic și motivarea.  

 

COSAC a solicitat Comisiei să excludă din termenul de 8 săptămâni prevăzut de Tratate 

pentru controlul subsidiarității perioadele de pauză ale instituțiilor UE și pauza de la 

jumătatea lunii decembrie până la Anul Nou. De asemenea, Comisia a fost invitată să își 

continue eforturile de a asigura o calitate mai bună și răspunsuri mai oportune la avizele 

motivate. 

 

 

 

3.2. Conferința președinților parlamentelor din UE (EUSC) 

 

EUSC este organismul director al cooperării interparlamentare și se reunește primăvara, în 

fiecare an, în țara care a deținut președinția Consiliului UE în cel de-al doilea semestru al 

anului anterior. EUSC este precedată de o reuniune pregătitoare a secretarilor generali ai 

parlamentelor din țările participante. 

 

Evoluții importante în 2014 

Conferința președinților parlamentelor din UE din 2014 a fost organizată de Parlamentul 

Lituaniei și s-a desfășurat la Vilnius între 6 și 8 aprilie. Aceasta s-a axat în special pe 

cooperarea interparlamentară cu țările din cadrul Parteneriatului estic. La reuniune au fost 

invitați reprezentanți ai acestor țări.  

 

Reprezentanții și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la criza din Ucraina și la 

anexarea ilegală a Crimeei și au sprijinit suveranitatea, independența și integritatea teritorială 

a Ucrainei. Ei au salutat semnarea dispozițiilor politice ale acordului de asociere UE-Ucraina, 

sperând că și restul dispozițiilor vor fi semnate în curând. Reprezentanții au subliniat 

importanța strategică a politicii europene de vecinătate, inclusiv a țărilor din Parteneriatul 

estic, pentru UE și pentru regiunea europeană mai largă. 

 

Totodată, reprezentanții au discutat despre rolul parlamentelor naționale în abordarea 

consecințelor crizei economice și financiare și și-au exprimat îngrijorările cu privire la 

numărul ridicat de șomeri din UE, în special în ceea ce privește nivelul ridicat al șomajului în 

rândul tinerilor.  

Evaluând situația la cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 

reprezentanții au salutat implicarea sporită a parlamentelor naționale în procesul legislativ al 

UE și au remarcat faptul că acestea au devenit din ce în ce mai active în folosirea dreptului 

lor de a formula avize motivate. Cu toate acestea, ei au subliniat faptul că trebuie depuse 

eforturi pentru ca implicarea parlamentelor naționale în procesul legislativ al Uniunii să 

devină mai constructivă, astfel încât parlamentele naționale să poată modela în mod pozitiv 

legislația UE. În acest context, au sprijinit inițiativa de dialog politic lansată de Președintele 

Comisiei Europene, dl Barroso, în anul 2006 și au invitat Comisia viitoare să o continue.  

 

În ceea ce privește cooperarea interparlamentară în domeniul libertății, al securității și al 

justiției, reprezentanții au recunoscut realizările programului multianual de la Stockholm și au 
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fost de părere că noile orientări strategice ar trebui să consolideze acest domeniu. Ei au 

subliniat nevoia de a promova punerea deplină în aplicare a politicii comune privind 

imigrarea și a operațiunilor la frontierele externe ale UE, care ar trebui să salveze vieți pe 

mare, să combată traficul de ființe umane și să promoveze principiul solidarității și al 

împărțirii corecte a responsabilității între statele membre.  

 

Evoluții importante în 2015 

Conferința președinților parlamentelor din UE a avut loc între 19 și 21 aprilie 2015, la Roma. 

Aceasta a fost organizată de parlamentul italian, iar dezbaterile s-au axat pe teme precum 

creșterea, drepturile fundamentale, rolul parlamentelor din Uniune în negocierea tratatelor 

internaționale și consolidarea dialogului politic. Reprezentanții au convenit principiile de 

bază ale Regulamentului de procedură al Conferinței interparlamentare pentru stabilitate, 

coordonare economică și guvernanță în UE („Conferința în baza articolului 13”, a se vedea 

capitolul 2.2).  

 

Criza economică a fost subiectul predominant, deși reprezentanții au recunoscut că economia 

europeană prezenta semne de redresare. În dezbaterea măsurilor pentru abordarea 

problemelor, ei au fost de acord că este nevoie să se adopte soluții inovatoare, care să 

depășească slăbiciunile structurale și să valorifice în mod optim calitățile economice și 

sociale deosebite ale UE. Prin urmare, reprezentanții au salutat noile inițiative asumate de 

instituțiile UE, în special „Planul de investiții pentru Europa” și pachetul de propuneri pentru 

construirea unei uniuni energetice.  

 

În timpul unei dezbateri pe tema drepturilor fundamentale, reprezentanții au evidențiat faptul 

că UE este un punct de referință pentru protecția drepturilor fundamentale. Ei au recunoscut 

necesitatea unor proceduri mai solide și mai stricte pentru monitorizarea nivelului de 

protecție acordat drepturilor fundamentale în statele membre. Totodată, reprezentanții au 

subliniat importanța unui cadru juridic adecvat pentru protejarea drepturilor minorităților 

naționale și ale altor minorități, precum populația romă. Reprezentanții au urmărit cu deosebit 

interes pregătirea unei agende pentru migrație. În urma celor mai recente tragedii umanitare 

din Mediterana, ei și-au exprimat speranța că Comisia va da dovadă de cea mai puternică 

ambiție pentru a furniza soluții europene comune, în spiritul solidarității și al împărțirii 

responsabilității între statele membre. În plus, reprezentanții au semnat o declarație privind 

„Consolidarea operațiunilor de salvare în Mediterana”.  

 

Totodată, aceștia au evidențiat rolul important pe care l-ar putea juca parlamentele din UE în 

negocierile privind acordurile comerciale propuse în prezent și, în acest sens, au salutat 

decizia Consiliului de a autoriza Comisia să își facă publice, pentru prima dată în istorie, 

mandatele de negociere. Ei și-au exprimat aprecierea pentru angajamentul hotărât al 

Parlamentului European de a activa și de a aplica noile puteri ce îi sunt conferite prin Tratatul 

de la Lisabona. Reprezentanții au reafirmat faptul că parlamentelor naționale trebuie să li se 

permită să exercite competențe specifice în legătură cu cât mai multe acorduri de liber schimb 

și, în general, să li se acorde un acces mai mare la informații privind negocierile în curs, astfel 

încât să își poată face cunoscute orientările în timpul negocierilor, în loc ca puterile de 

intervenție să le fie limitate doar la procesul de ratificare. 

 

Reprezentanții au remarcat faptul că, deși tratatele nu prevăd în mod explicit acest lucru, 

dialogul politic constituie în prezent principalul canal de interacțiune între parlamentele 

naționale și instituțiile UE. Aceștia au solicitat Comisiei Europene să își îmbunătățească 

promptitudinea și calitatea răspunsurilor la contribuțiile primite de la parlamentele naționale 
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și au salutat inițiativele noii Comisii Europene, în special angajamentul comisarilor europeni 

de a crește numărul de reuniuni cu parlamentele naționale. În acest context, Președintele 

Parlamentului European, Martin Schulz, a propus un amendament la concluziile reuniunii, 

care a fost adoptat, în care se preciza că „reprezentanții așteaptă cu interes și consolidarea 

dialogului politic între parlamentele naționale și Parlamentul European, care să dezvolte 

cooperarea între raportorii Parlamentului European și ai parlamentelor naționale”. 

 

Președintele Parlamentului European a participat și la negocierile privind principiile 

Regulamentului de procedură al Conferinței interparlamentare pentru stabilitate, coordonare 

economică și guvernanță în Uniunea Europeană și a contribuit la realizarea unor 

compromisuri corecte și echilibrate.  

 

 

4. Reuniunile interparlamentare 

 

4.1. Reuniunile interparlamentare – schimburi mai specifice între experți 

 

În 2014 și 2015, s-a înregistrat o continuare a tendinței către dezbateri interparlamentare 

mai mici, mai specifice, în cadrul Parlamentului European. Majoritatea reuniunilor 

organizate în cadrul Parlamentului European sunt în prezent „reuniuni ale comisiilor 

interparlamentare”, organizate la inițiativa uneia sau a mai multor comisii ale 

Parlamentului European, cu sprijinul Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale. 

Ocazional, parlamentele naționale sunt invitate să dezbată o anumită temă de pe ordinea de 

zi a unei reuniuni normale a comisiei.  

 

Din cauza alegerilor pentru Parlamentul European, în 2014 s-au organizat doar șase reuniuni 

interparlamentare oficiale în cadrul Parlamentului European. Trei dintre acestea au fost 

reuniuni ce se desfășoară în fiecare an, precum Săptămâna parlamentară europeană, 

reuniunea consacrată a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din cadrul 

Parlamentului European pentru sărbătorirea Zilei internaționale a femeii și schimbul anual de 

opinii dintre Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului 

European și parlamentele naționale, privind proiectul de raport referitor la ciclul semestrului 

european, ce se desfășoară în cadrul unei reuniuni normale a comisiei.  

 

În plus, în februarie 2014, vicepreședinții pentru relațiile cu parlamentele naționale ai 

Parlamentului European de la acel moment, Miguel Ángel Martínez și Othmar Karas, au 

organizat un forum parlamentar privind „Parlamentele din UE în guvernanța globală”, iar 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și comisia corespondentă din partea 

parlamentului elen au organizat în martie 2014 o reuniune comună a comisiilor privind 

viitoarele priorități în acest domeniu de politici. În decembrie 2014, Comisia pentru afaceri 

externe a invitat parlamentarii naționali la o dezbatere pe tema „Agenda UE în materie de 

acțiune externă - Balcanii de Vest”. 

 

După constituirea comisiilor Parlamentului European în urma alegerilor, cooperarea 

interparlamentară s-a intensificat în 2015, când s-au organizat nu mai puțin de 16 reuniuni cu 

parlamentele naționale. Aceasta este a doua cea mai mare cifră din ultimii ani, fiind depășită 

doar în 2013, când au fost organizate 17 astfel de reuniuni, ceea ce indică importanța pe care 

o acordă Parlamentul European dialogului cu omologii naționali.  
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Pe lângă reuniunile consacrate menționate mai sus, o serie de comisii au organizat dezbateri 

cu parlamentele naționale pentru prima dată în mulți ani, precum Comisia pentru transporturi 

și turism în octombrie („Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), inclusiv legăturile 

transfrontaliere”) sau Comisia pentru cultură și educație în decembrie („Politica privind 

educația și tineretul”).  

 

La fel ca în anii anteriori, cea mai mare reuniune cu parlamentele naționale din statele 

membre ale UE ce a avut loc în 2015 la Parlamentul European, la Bruxelles, a fost Săptămâna 

parlamentară europeană, la care au participat 112 parlamentari naționali din statele membre 

ale UE, descrisă în detaliu la capitolul 2.2 din acest raport. În ceea ce privește numărul de 

parlamentari naționali participanți, aceasta a fost urmată de reuniunea organizată de Comisia 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, din luna martie, pentru discutarea 

conferinței privind schimbările climatice de la Paris („De la COP 21 de la Paris până în 2050: 

o foaie de parcurs către o Europă inovatoare, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”), cu participarea a 47 de parlamentari 

naționali și a 44 de deputați în Parlamentul European, de schimbul de opinii organizat de 

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare din 

cadrul Parlamentului European în luna iunie („Planificarea fiscală agresivă și controlul 

democratic: rolul parlamentelor”), cu participarea a 39 de parlamentari naționali și a 42 de 

deputați în Parlamentul European și de reuniunea organizată de Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne în luna septembrie, „Migrația (în contextul situației din 

Mediterana și necesitatea unei abordări holistice)”, cu participarea a 37 de parlamentari 

naționali și a 47 de deputați în Parlamentul European. 

 

Printre alte reuniuni mai specializate, adresate unui public restrâns, s-au numărat un atelier al 

Comisiei pentru afaceri juridice privind „Activitățile transfrontaliere în UE” din luna 

februarie, o audiere a Comisiei pentru petiții privind „Dreptul de a adresa petiții” din luna 

iunie și o reuniune interparlamentară organizată de Comisia pentru dezvoltare privind 

„Obiectivele de dezvoltare ale mileniului neatinse și implementarea unor obiective de 

dezvoltare ale mileniului nou-convenite” în luna octombrie. 

 

Per ansamblu, reuniunile cu parlamentele naționale organizate la Bruxelles, la Parlamentul 

European, au adunat laolaltă 279 de deputați în Parlamentul European și 296 de membri ai 

parlamentelor naționale în 2014 și 561 de deputați în Parlamentul European și 499 de membri 

ai parlamentelor naționale în 2015.  

 

În Anexa II sunt disponibile o listă a tuturor reuniunilor interparlamentare organizate de 

comisiile Parlamentului European în 2014 și în 2015 și statistici detaliate. 

 

Și serviciile Parlamentului European organizează reuniuni și schimburi cu omologii lor din 

cadrul administrațiilor parlamentelor naționale. De exemplu, în ianuarie 2015, Direcția de 

sprijinire a democrației din cadrul Parlamentului European, care oferă asistență pentru 

activitățile de observare electorală și consolidarea capacităților, a organizat la Bruxelles o 

reuniune a funcționarilor parlamentelor naționale ce își desfășoară activitatea în domeniul 

sprijinirii democrației și al consolidării capacităților. 
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4.2. Vizitele bilaterale – o formulă flexibilă și eficientă 

 

Vizitele bilaterale oferă ocazia unui dialog mai informal și mai specific și se organizează de 

regulă la inițiativa parlamentului național sau a camerei parlamentare ce efectuează vizita. 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European oferă 

comisiilor, organismelor și serviciilor Parlamentului European și parlamentelor naționale o 

gamă amplă de servicii adaptate. Acestea includ de la consiliere privind dezvoltarea unui 

program cât mai bine orientat și interesant al reuniunilor, la furnizarea de asistență 

logistică, de săli pentru reuniuni și de interpretariat. 

 

Date fiind alegerile europene, în prima jumătate a anului 2014 s-au organizat, cu sprijinul 

Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale, doar 20 de vizite de la parlamentele 

naționale la Parlamentul European. În cea de-a doua jumătate a lui 2014 s-a înregistrat o 

creștere rapidă a numărului și a frecvenței acestor vizite, atât la nivel politic, cât și la nivel 

administrativ, 31 de astfel de vizite fiind organizate cu sprijinul Direcției. 

 

Cu toate acestea, numărul acestor vizite organizate cu sprijinul Direcției a crescut vertiginos 

în 2015, la 91, subliniind importanța tot mai mare a cooperării interparlamentare. Participanții 

și tematicile acestor vizite demonstrează amploarea și profunzimea la care a ajuns această 

cooperare în ultimii ani: de la președinții parlamentelor naționale sau ai camerelor 

parlamentare - precum vizita președintelui Camerei Reprezentanților din Țările de Jos din 

septembrie 2014, cea a președintelui Senatului Franței din aprilie 2015 sau cea a președintelui 

Camerei Deputaților din Italia din decembrie 2015, până la vizitele de lucru ale comisiilor și 

ale președinților comisiilor pe o gamă variată de domenii strategice - de la afaceri interne la 

mediul înconjurător sau dezvoltare și multe altele - și la numărul mare de funcționari ai 

parlamentelor naționale, din numeroase domenii diferite ale activității parlamentare, ce vin în 

vizită. 

 

O listă detaliată a tuturor vizitelor de la parlamentele naționale la Parlamentul European, 

organizate în 2014 și în 2015 cu sprijinul Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale, 

este disponibilă în anexa III. 

 

4.3. Videoconferințele 

 

Videoconferințele oferă o multitudine de oportunități pentru cooperarea interparlamentară. 

În ultimii doi ani, administrația Parlamentului European a dezvoltat o soluție tehnică care 

permite videoconferințe de o calitate excelentă a imaginii și a sunetului, precum și 

interpretare în mai multe limbi. 

 

Videoconferințele devin din ce în ce mai populare în cooperarea interparlamentară. Direcția 

pentru relațiile cu parlamentele naționale colaborează îndeaproape cu serviciile tehnice 

competente ale administrației Parlamentului European pentru a se asigura că organismele 

oficiale și deputații beneficiază de servicii optime. În 2013 și în 2014, Parlamentul European 

a efectuat un sondaj tehnic, pentru a colecta informații privind sistemele de videoconferință 

disponibile în cadrul parlamentelor naționale. Sondajul a arătat că mai mult de jumătate dintre 

camerele parlamentare naționale au la dispoziție sisteme de videoconferință.  

 

Această nouă tehnologie poate sprijini cooperarea interparlamentară în multe moduri. De 

exemplu, le poate permite parlamentarilor să țină legătura cu privire la un anumit subiect de-a 
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lungul timpului sau să poarte discuții privind probleme de actualitate fără a fi necesare 

pregătiri logistice îndelungate. Iată câteva exemple practice din ultimii doi ani:  

 Deputații italieni în Parlamentul European au folosit videoconferința pentru a ține 

legătura cu Parlamentul Italiei în pregătirea Președinției italiene din cea de-a doua 

jumătate a anului 2014.  

 În timpul negocierilor privind mecanismul unic de rezoluție pentru bănci, în februarie 

2014, Comisia pentru finanțe a Bundestag-ului Germaniei a discutat acest aspect 

important cu raportorul și cu raportorii alternativi ai Parlamentului European prin 

videoconferință.  

 În octombrie 2015, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a 

Parlamentului European a organizat o dezbatere cu comisia pentru afaceri europene a 

Adunării Naționale din Franța, pentru a discuta criza migrației.  

 Parlamentul European și Parlamentul Țărilor de Jos au apelat la videoconferință 

pentru a pregăti Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare 

economică și guvernanță în Uniunea Europeană din februarie 2016. 

 

Acestea sunt doar câteva exemple ale modului în care această nouă tehnologie poate 

completa modurile tradiționale de cooperare interparlamentară. Deși ea nu va înlocui 

niciodată pe deplin reuniunile personale, față în față, a devenit un instrument util, al cărui 

potențial încă nu a fost valorificat pe deplin. 

 

 

5. Mecanismul de alertă timpurie și dialogul politic informal 

 

Protocolul nr. 2 anexat la tratatele UE prevede un mecanism de revizuire cu implicarea 

parlamentelor naționale, cu privire la propunerile legislative care nu țin de competența 

exclusivă a Uniunii Europene, așa-numitul „mecanism de alertă timpurie”. Astfel, 

parlamentele naționale pot revizui proiectele de acte legislative ale UE în termen de opt 

săptămâni de la comunicare și pot formula un „aviz motivat” dacă sunt de părere că o 

propunere legislativă a UE nu respectă principiul subsidiarității. Protocolul prevede o 

procedură pentru revizuirea obligatorie a unei propuneri legislative de către instituția 

emitentă, aceasta fiind de regulă Comisia, atunci când avizele motivate primite depășesc 

anumite plafoane prestabilite (cunoscute drept „cartonașul galben” și „cartonașul 

portocaliu”). 

În plus, Protocolul nr. 1 anexat la tratatele UE impune transmiterea documentelor de 

consultare (cărțile verzi și albe și comunicările) de către Comisia Europeană direct 

parlamentelor naționale. Parlamentele naționale comentează frecvent și pe marginea acestor 

documente; în cadrul Parlamentului European, procesul se numește, de obicei, „dialog 

politic informal”.  

 

Mecanismul de alertă timpurie 

În majoritatea cazurilor, contribuțiile scrise ale parlamentelor naționale privind proiectele de 

acte legislative merg dincolo de problema subsidiarității și discută substanța propunerilor. În 

cadrul Parlamentului European, acestea se numesc „contribuții”.  

 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în decembrie 2009, peste 500 de proiecte 

legislative au fost trimise de Comisie la parlamentele naționale pentru examinare în 

conformitate cu Protocolul nr. 2. Ca răspuns, parlamentele naționale au transmis peste 2000 

de contribuții. Dintre acestea, doar aproximativ 300 (în jur de 15 %) erau avize motivate ce 



 

- 23 - 

invocau încălcarea principiului subsidiarității, în timp ce marea majoritate (aproximativ 

85 %) erau contribuții referitoare la substanța propunerilor.  

 

Aceasta arată că parlamentele naționale nu au folosit acest mecanism pentru a încetini 

procesul legislativ la nivelul UE. Până în prezent, parlamentele naționale au atins doar de 

două ori plafonul necesar pentru declanșarea așa-numitei proceduri de revizuire a 

„cartonașului galben”: în 2012, pentru propunerea Monti II privind dreptul la grevă, pe care 

Comisia a retras-o ulterior (deși nu din cauza subsidiarității) și în 2013 privind Parchetul 

European, când Comisia și-a menținut propunerea.  

 

Numărul noilor proiecte de acte legislative a scăzut semnificativ în 2014 și în 2015, mai întâi 

din cauza perioadei de tranziție asociate alegerilor europene, iar apoi ca urmare a programului 

politic focalizat al noii Comisii Europene. Aceasta, la rândul său, a condus la reducerea 

numărului de contribuții primite de Parlamentul European de la parlamentele naționale. În 

2014, parlamentele naționale au transmis 13 avize motivate și 138 de contribuții, iar în 2015 

au formulat 8 avize motivate și 82 de contribuții.  

 

După cum s-a descris mai sus, în ultimii ani, unele parlamente naționale au prezentat 

propuneri de îmbunătățire a mecanismului de alertă timpurie, de exemplu prelungind 

termenul de opt săptămâni sau adăugând o verificare a principiului proporționalității. 

Parlamentul European a inclus propria sa evaluare a mecanismului în rezoluția din 16 

aprilie 2014 privind relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale („raportul 

Casini”). În rezoluția sa, Parlamentul European preciza, printre altele, că este de părere că 

„mecanismul de alertă timpurie ar trebui conceput și utilizat ca unul dintre instrumentele 

necesare pentru cooperarea eficace dintre instituțiile europene și instituțiile naționale”, că 

salută „faptul că, în practică, acest mecanism este utilizat și drept canal de consultare și 

dialog purtat în spirit de colaborare între diferitele instituții din cadrul sistemului european pe 

mai multe niveluri” și că, din punctul său de vedere, „avizele motivate emanând de la 

parlamentele naționale ar trebui privite de instituții ca o ocazie de a dobândi o imagine mai 

clară a modului optim de a realiza obiectivele stabilite în actele legislative"; astfel „solicită 

Comisiei să răspundă prompt și integral la avizele motivate și la contribuțiile transmise de 

parlamentele naționale”. 

 

Statistici detaliate privind avizele motivate și contribuțiile primite în temeiul mecanismului 

de alertă timpurie în 2014 și în 2015 sunt disponibile în anexa IV. 

 

Dialogul politic informal 

În 2014 și în 2015, parlamentele naționale au utilizat în continuare în mod activ „dialogul 

politic informal”. Prin intermediul acestui canal informal - după cum arată și numele său - 

parlamentele trimit comentarii privind documente legislative ce țin de competența exclusivă a 

Uniunii Europene și care, prin urmare, nu fac obiectul mecanismului de alertă timpurie și 

privind o gamă amplă de documente fără caracter legislativ sau dezbateri în curs la nivel 

european, precum documente de consultare de la Comisia Europeană. Începând cu anul 2009, 

Parlamentul European a primit aproximativ 1 400 de astfel de contribuții de la parlamentele 

naționale, care sunt publicate într-o bază de date pe rețeaua intranet a Parlamentului 

European.  

 

Inițiativa Parlamentului European - reforma legislației electorale în Uniunea Europeană 

La 11 noiembrie 2015, Parlamentul European a adoptat o Propunere de decizie a Consiliului 

de adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului 
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European prin vot universal direct (2015/0907(APP)) și ulterior a transmis-o parlamentelor 

naționale din statele membre ale UE.  

La inițiativa Camerei Reprezentanților din Țările de Jos, un grup de parlamente naționale i-au 

adresat o scrisoare Președintelui Parlamentului European, exprimându-și îngrijorarea cu 

privire la deficiențele de comunicare în ceea ce privea transmiterea propunerii. În răspunsul 

său, Președintele Schulz a abordat aceste preocupări și a evidențiat în detaliu procesul de 

transmitere.  

 

În plus, la momentul elaborării acestui raport, șaisprezece parlamente sau camere 

parlamentare naționale au reacționat la propunerea Parlamentului European: Camera 

Deputaților din Republica Cehă, Senatul Republicii Cehe, Senatul Țărilor de Jos, Camera 

Reprezentanților din Țările de Jos, Parlamentul Finlandei, Adunarea Națională din Franța, 

Senatul Franței, Parlamentul Național al Irlandei, Parlamentul Lituaniei, Camera Deputaților 

din Luxemburg, Seimul Poloniei și Senatul Poloniei, Camera Deputaților din România, 

Parlamentul Suediei, Camera Comunelor din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul 

Unit.  

 

În răspunsurile adresate parlamentelor naționale, Președintele Parlamentului European, 

Martin Schulz, le-a mulțumit acestora pentru contribuții și a precizat că acestea au fost 

transmise comisiei competente, reafirmându-și convingerea că ele vor oferi informații 

importante pentru analiza ulterioară a problemei. Președintele a scris că se va purta un dialog 

deschis privind acest subiect important în cadrul sesiunii privind „Consolidarea Uniunii 

Europene” de la viitoarea Conferință a președinților parlamentelor din UE de la Luxemburg, 

din 22-24 mai 2016 și a subliniat faptul că el și colegii săi așteaptă cu interes continuarea 

dialogului valoros în această privință cu parlamentele naționale, în lunile următoare. 

 

 

6. Instrumente pentru schimbul de informații și crearea de rețele 

 

6.1. Schimbul interparlamentar de informații privind UE (IPEX) 

 

Pe site-ul IPEX - Schimburi interparlamentare de informații la nivelul UE, parlamentele din 

Uniunea Europeană au posibilitatea de a face schimb de documente și informații legate de 

UE. Această platformă a fost creată ca urmare a recomandării Conferinței reprezentanților 

din UE de la Roma din 2000 și a fost inaugurată la Conferința președinților parlamentelor 

din UE de la Copenhaga, din 2006. De atunci, parlamentele naționale ale statelor membre 

ale UE și ale țărilor candidate, precum și Parlamentul European au contribuit prin 

încărcarea de informații referitoare la chestiuni privind UE. După intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009, site-ul a fost relansat în iulie 2011, pentru a 

face față noilor provocări așteptate.  

 

În ultimii doi ani, IPEX și-a consolidat poziția ca instrument esențial pentru cooperarea 

interparlamentară. Micile dezvoltări constante au întărit fiabilitatea IPEX ca bază de date și 

ca rețea pentru schimbul de informații între parlamentele din UE. S-a acordat o atenție 

deosebită colaborării și utilizatorilor IPEX. În acest sens, în unele parlamente naționale și în 

cadrul Parlamentului European au avut loc reuniuni promoționale, iar prima conferință a 

utilizatorilor IPEX a avut loc la Copenhaga, în ianuarie 2015.  

 

În acești doi an, IPEX a avut două președinții, Parlamentul Lituaniei și Camera Deputaților 

din Italia. Principalele trăsături ale celor două președinții ale IPEX au fost noile orientări ale 
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IPEX adoptate la Conferința președinților parlamentelor din UE de la Roma, din aprilie 2015 

și prima conferință a utilizatorilor IPEX de la Copenhaga, o dezbatere privind rolul IPEX și o 

serie de îmbunătățiri aduse site-ului. Noile orientări introduc o președinție prin rotație a 

Comitetului director, toate parlamentele și camerele parlamentare putând prezida Comitetul, 

având, astfel, un simț mai puternic al responsabilității în funcționarea IPEX. 

 

Dezbaterile privind rolul IPEX au început în timpul președinției lituaniene a IPEX. A existat 

un consens general privind extinderea schimbului de informații la toate activitățile legate de 

UE și privind necesitatea consolidării elementului de cooperare prin valorificarea tuturor 

instrumentelor disponibile în IPEX, precum forumurile ad hoc și secțiunea „News from 

Parliaments” (Știri de la parlamente). În cadrul reuniunilor anuale din 2014 și 2015, secretarii 

generali ai parlamentelor din UE au sprijinit și au recunoscut eforturile depuse de toate 

parlamentele pentru transformarea IPEX într-un instrument parlamentar fiabil.  

 

Conferința utilizatorilor IPEX a dezvăluit cât de importante sunt activitățile de promovare în 

rândul personalului și al comisiilor parlamentare. În acest context, rolul corespondenților s-a 

dovedit a fi unul esențial. Ținând cont de aceste aspecte, reuniunea anuală a corespondenților 

de la Viena, din noiembrie 2015, a fost dedicată în special consolidării și îmbunătățirii 

cooperării, precum și dezvoltării și punerii în aplicare a concluziilor Conferinței președinților 

parlamentelor din UE din 2015, dar și sugestiilor de îmbunătățire ca urmare a Conferinței 

utilizatorilor de la Copenhaga.  

 

În prezent, IPEX publică peste 70 000 de pagini de la parlamentele naționale, ce includ 

informații de analiză privind peste 10 000 de documente produse de instituțiile UE și legate 

de aproape 8 500 de dosare. În 2015, numărul total de documente legislative și nelegislative 

înregistrate în IPEX a fost de 805 (2014: 933). 

 

În 2015, site-ul IPEX a fost vizitat de 234 480 de vizitatori unici. Aceasta reprezintă o 

scădere față de 2014, dar depășește cu mult nivelurile înregistrate în 2012 și în 2013 (2014: 

281 592; 2013: 201 538: 2012: 70 505). Numărul paginilor vizitate în 2015 - aproape 

7 milioane - a înregistrat același șablon de creștere înregistrat în 2012 și în 2013, fiind depășit 

doar de rezultatele record ale anului anterior (2014: 10 515 505 pagini vizitate; 2013: 

5 364 448; 2012: 4 969 713).  

 

6.2. Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (ECPRD) 

 

Gestionat în colaborare de Parlamentul European și de Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei, ECPRD are drept membri 66 de camere parlamentare (dintre care 41 

din Uniunea Europeană) din 54 de țări și instituții europene. Aproape 120 de corespondenți 

și corespondenți adjuncți își reprezintă parlamentul în rețea și contribuie la principalele 

activități ale ECPRD, care constau într-un schimb intens de informații și de bune practici.  

 

În ultimii doi ani, ECPRD a rămas o sursă unică de informații comparative în Europa. 

Principalele activități ale ECPRD se referă la seminare și solicitări comparative pe probleme 

legislative și parlamentare. Seminarele ECPRD sunt găzduite de parlamentele membre și au 

loc de regulă între cinci și șase ori pe an. Secretariatul ECPRD, ca parte a Direcției pentru 

relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European, a oferit sprijin logistic constant 

pentru organizarea de evenimente. 
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În aprilie 2015, Parlamentul European a organizat primul seminar ECPRD după mult timp. 

Cele trei direcții generale pentru Inovare și sprijin tehnologic, Comunicare și Președinția au 

coorganizat cea de-a 13-a ediție a seminarului „Parli@ments on the Net”, cu titlul 

„Comunicarea, digitalizarea proceselor și transparența în parlamente”. La eveniment au 

participat peste 80 de experți din partea parlamentelor naționale, iar feedbackul primit a fost 

extrem de pozitiv. 

 

În ceea ce privește solicitările comparative, parlamentele membre ale ECPRD au transmis 

rețelei, în 2014, un total de 268 de solicitări pe probleme legislative și parlamentare. Valoarea 

a fost depășită în 2015, cu 287 de cereri, un număr ce s-a apropiat de recordul înregistrat în 

2012. În 2014, aceste solicitări au condus la obținerea unui număr de 6 606 răspunsuri, în 

timp ce rata de răspuns pentru 2015 se ridică la 6 530 de contribuții. Cifrele nu confirmă doar 

nevoia susținută de informare exprimată de membrii și de serviciile parlamentelor, ci 

semnifică și un volum important de muncă pentru rețea.  

 

Parlamentul European este principalul contribuitor al ECPRD în ceea ce privește personalul, 

rambursarea cheltuielilor de călătorie pentru unele parlamente membre și găzduirea site-ului 

ECPRD. În schimb, Parlamentul European se bazează semnificativ pe rețea, atunci când 

serviciile au nevoie de informații și de bune practici.  

 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European, în calitate de 

facilitator, sprijină serviciul respectiv în elaborarea solicitărilor. În 2014, în rețea au fost 

transmise cinci solicitări, dintre care două privind cele mai bune practici ale parlamentelor în 

materie de lobby. În 2015 s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de solicitări 

formulate de Parlamentul European, acesta ajungând la 13. Această evoluție poate fi explicată 

printr-un grad mai bun de conștientizare și o utilizare constantă a serviciilor ECPRD de către 

unii clienți principali. Dintre cele 13 cereri, două s-au referit la gestionarea intereselor 

financiare ale deputaților în Parlamentul European, iar două la probleme legate de procedura 

ridicării imunității acestora. Solicitările privind indicatorii și planificarea strategică în cadrul 

parlamentelor au fost transmise în contextul programului-cadru de execuție strategică. 

Solicitarea privind evaluarea impactului în parlamente trebuie privită ca o contribuție la 

sistemul de completare a ciclului legislativ. Solicitarea privind aspectele juridice ale roboticii 

poate fi considerată o încercare de a identifica alte parlamente din Uniunea Europeană ce 

lucrează pe teme similare, pentru a stabili un schimb mai detaliat de informații.  

 

În plus, în mai multe rânduri, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a fost 

contactată de alte servicii ale Parlamentului European pentru a furniza informații privind 

parlamentele naționale, solicitări la care s-a putut răspunde folosind datele stocate pe site-ul 

ECPRD.  

 

În 2014, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a coordonat 21 de răspunsuri ale 

Parlamentului European la solicitări din partea altor parlamente, în special pe teme 

administrative și procedurale. În 2015 s-au formulat 20 de contribuții, din nou pe o gamă 

variată de teme.  

 

În plus, site-ul ECPRD a fost dezvoltat în continuare. În 2014, aceste lucrări s-au axat în 

special pe punerea în aplicare a rezultatelor „Proiectului privind datele parlamentare 

comparative”. Începând cu 2015, noile „Fișe parlamentare” pentru fiecare parlament 

grupează într-un singur loc toate datele esențiale disponibile, contactele și activitățile 



 

- 27 - 

referitoare la solicitări și la răspunsuri. Aceasta permite consultarea de informații despre un 

parlament, ce nu pot fi găsite în alt loc. 

 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” 

În 2014, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a lansat și un nou serviciu de 

informare, numit „Focus asupra parlamentelor din Europa”. Scopul acestei inițiative este 

acela de a exploata mai bine bogăția de informații din baza de date ECPRD și de a informa nu 

numai deputații în Parlamentul European, ci și alte grupuri-țintă specifice din cadrul PE cu 

privire la probleme strâns legate de activitatea lor tematică. Informarea prezintă pe scurt 

rezultatul solicitărilor comparative selectate, schimbate între parlamentele ECPRD. Din 

octombrie 2014 au fost publicate 8 ediții, a câte patru pagini maximum, privind aspecte 

precum dreptul deputaților în Parlamentul European de a participa în parlamentul național sau 

listele țărilor de origine sigure conform legislației privind azilul în statele membre ale UE. 

Reacțiile primite la lansarea acestui proiect au fost pozitive și încurajatoare.  

 

O listă detaliată a reuniunilor ECPRD solicitările comparative emise de Parlamentul 

European și o prezentare a edițiilor „Informării privind parlamentele din Europa” publicate în 

2014 și în 2015 sunt disponibile în anexa V. 

 

6.3. Alte instrumente  

 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European lucrează 

constant la îmbunătățirea instrumentelor pe care le au la dispoziție deputații în Parlamentul 

European și personalul pentru schimbul de informații și cooperarea cu parlamentele 

naționale. În cele ce urmează prezentăm câteva exemple de activități ale Direcției în 2014 și 

în 2015. 

 

Connect - baza de date a Parlamentului European cu documente ale parlamentelor 

naționale 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale gestionează baza de date Connect de pe 

rețeaua intranet a Parlamentului European, ce conține toate documentele legate de UE pe care 

parlamentele naționale le-au transmis oficial Parlamentului European, începând cu 2010.  

 

În prezent, deputații în Parlamentul European, asistenții, grupurile politice, secretariatele 

comisiilor și alți funcționari ai Parlamentului European, precum și reprezentanții 

parlamentelor naționale de la Bruxelles pot accesa baza de date pe rețeaua de intranet a 

Parlamentului European, la adresa http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

În 2014, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a lansat un proiect IT major, 

pentru migrarea bazei de date Connect de pe rețeaua de intranet a Parlamentului European pe 

un site accesibil publicului, http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Se preconizează că 

noua bază de date va fi disponibilă la sfârșitul anului 2016 sau la începutul anului 2017.  

 

Programe de asistență pentru „Parlamentul Președinției” 

Parlamentul European a promovat constant cooperarea extinsă între administrația sa și cea a 

parlamentelor naționale. Cooperarea și schimburile interparlamentare se intensifică în faza de 

pregătire a dimensiunii parlamentare a fiecărei președinții. Atunci când parlamentul unei țări 

ce deține Președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată solicită în 

scris asistența Parlamentului European pentru a-și pregăti activitățile în contextul dimensiunii 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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parlamentare a Președinției, Parlamentul European poate contribui la costul programului 

împreună cu parlamentul corespondent, în limitele unei gestiuni financiare viabile. 

 

În 2014-2015, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a fost de acord cu un astfel 

de program de asistență pentru Parlamentul Letoniei și pentru cel al Slovaciei. Pentru a 

contribui la succesul dimensiunii parlamentare a Președinției letone, au fost organizate mai 

multe vizite ale membrilor Parlamentului Letoniei, precum și vizite de studiu pentru experți 

ai Parlamentului Letoniei la comisiile și serviciile Parlamentului European. În plus, 

Parlamentul European a fost de acord cu detașarea unui funcționar leton din Parlamentul 

European la Secretariatul COSAC, ca reprezentant al președinției letone a COSAC, pentru un 

mandat de 18 luni.  

Activități similare pentru deputați și pentru personalul parlamentar au fost organizate în 

noiembrie 2015, în pregătirea viitoarei Președinții slovace. Pornind de la experiența detașării 

anterioare, care s-a dovedit a fi fructuoasă și benefică reciproc, Parlamentul European a 

acceptat solicitarea Parlamentului Slovaciei, privind detașarea unui funcționar slovac din 

Parlamentul European la Secretariatul COSAC, pe perioada președinției slovace a COSAC. 

 

Registrul comisiilor corespondente (CorCom) 

Găzduit de Parlamentul European, Registrul comisiilor corespondente (CorCom) este o bază 

de date unică și ușor de utilizat, ce conține informații privind toate comisiile din parlamentele 

naționale și din Parlamentul European. 

 

Deși cooperarea interparlamentară s-a intensificat în ultimii ani, identificarea contactului 

adecvat între 41 de camere parlamentare naționale încă reprezenta, ocazional, o provocare. 

Din acest motiv, în 2014, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a regândit 

complet Registrul comisiilor corespondente, existent de multă vreme, și a relansat acest 

instrument de căutare unic și ușor de utilizat.  

 

În prezent, deputații în Parlamentul European, asistenții, grupurile politice, secretariatele 

comisiilor și alți funcționari ai Parlamentului European pot accesa noul Registru pe rețeaua 

de intranet a Parlamentului European, la adresa http://www.corcom.ep.parl.union.eu, unde 

pot genera instantaneu o listă a tuturor comisiilor parlamentelor naționale al căror mandat 

corespunde unei anumite comisii a Parlamentului European, inclusiv numele președinților 

comisiilor corespondente, datele de contact ale secretariatului, linkuri către site-urile 

comisiilor etc. 

 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale este responsabilă pentru gestionarea 

Registrului, dar datele în sine sunt furnizate de reprezentanții parlamentelor naționale de la 

Bruxelles. Deși s-au depus toate eforturile pentru identificarea comisiilor parlamentelor 

naționale care corespund cel mai bine comisiilor Parlamentului European, este important să 

se rețină faptul că nu întotdeauna competențele comisiilor parlamentare sunt comparabile în 

mod direct. 

 

Reprezentanții parlamentelor naționale de la Bruxelles pot accesa Registrul de pe 

calculatoarele din birourile lor de la Parlamentul European.  

 

Așa cum se întâmplă întotdeauna în cooperarea interparlamentară, scopul este acela de a 

reuni persoanele potrivite la momentul potrivit pe tema potrivită. 

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
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Reprezentanții parlamentelor naționale la Bruxelles 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale îi găzduiește pe reprezentanții 

parlamentelor naționale de la Bruxelles și le asigură acestora birouri, săli de reuniuni și 

infrastructură IT. În prezent, toate statele membre ale UE au un reprezentant al propriului 

parlament la Bruxelles. O listă actualizată a reprezentanților poate fi găsită la „National 

Parliament contacts” (Contacte ale parlamentelor naționale), pe 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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ANEXE 

 

 

 

 

ANEXA I - Reuniunile COSAC - Subiecte și vorbitori principali 

 

Eveniment Tematici Vorbitori principali / experți 
Reuniune a președinților COSAC 

Atena, 26-27 ianuarie 2014 
 Reconectarea Europei cu 

cetățenii săi: rolul instituțiilor 

 

 Schimb de opinii privind 

relațiile între Parlamentul 

European și parlamentele 

naționale 

 

 

 Prioritățile Președinției elene a 

Consiliului Uniunii Europene 

 Dl Maroš ŠEFČOVIČ, vicepreședintele 

Comisiei Europene responsabil cu relațiile 

interinstituționale și administrația 

 

 Dl Carlo CASINI, președintele Comisiei 

pentru afaceri constituționale a 

Parlamentului European, raportor al PE 

pentru relațiile dintre Parlamentul 

European și parlamentele naționale 

 

 Dl Evangelos VENIZELOS, prim-ministru 

adjunct, ministrul afacerilor externe din 

Republica Elenă 

Reuniune în plen a LI COSAC, 

Atena, 15-17 iunie 2014 

 

 Situația actuală a Președinției 

elene a Consiliului Uniunii 

Europene 

 

 Provocări pentru UE: criza din 

Ucraina 

 

 

 Legitimitatea democratică și 

conducerea europeană: a doua 

zi după alegerile europene 

 

 

 

 

 

 Reuniunea Forumului 

Femeilor din cadrul COSAC 

 

- Capitalul feminin în 

contextul crizei economice și 

financiare 

- Criza economică și financiară 

impactul asupra femeilor 

 

- Integrarea perspectivei de 

gen în strategia de creștere a 

UE 

 

 

 Regândirea Strategiei 

europene de ocupare a forței 

de muncă 

 

 Investiții în tineretul european: 

modalități de ieșire din criza 

economică 

 Dl Antonis SAMARAS, prim-ministrul 

Greciei 

 

 

 Dl Elmar BROK, președintele Comisiei 

pentru afaceri externe a Parlamentului 

European 

 

 Dl Miguel Angel MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, vicepreședinte al 

Parlamentului European, responsabil 

pentru relațiile cu parlamentele naționale, 

dl Constantinos TASSOULAS, deputat în 

Parlamentul European, președintele 

Institutului pentru democrație „Konstantinos 

Karamanlis”, Grecia 

 

 

 

 

 Dna Aikaterini SIDIROPOULOU - 

PAPAKOSTA, președinta Comisiei speciale 

permanente pentru egalitate, tineret și 

drepturile omului, parlamentul elen 

 

 

 Prof. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, 

membră a parlamentului lituanian, 

coordonatoare pentru Forumul Femeilor 

COSAC 

 

 

 Dl Lászlo ANDOR, comisar pentru ocuparea 

forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

 

 Dl Paulo MOTA PINTO, președintele 

Comisiei pentru afaceri europene, Adunarea 
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 Garanția pentru tineret: cele 

mai bune practici 

 Încurajarea creativității și a 

antreprenoriatului în rândul 

tinerilor 

 

 

Republicii, Portugalia 

 

 Dna Silvia MODIG, membră în Parlamentul 

Finlandei 

 

 Dna Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

președinta Comisiei pentru afaceri europene, 

Parlamentul Letoniei 

Reuniune a președinților COSAC 

Roma, 17-18 iulie 2014 

 

 Prioritățile Președinției italiene 

și perspective pentru Uniunea 

Europeană după alegerile 

europene 

 

 

 

 Fondurile structurale și de 

investiții europene 2014-2020 

 

 Dl Sandro GOZI, subsecretar de stat al 

Președinției Consiliului de Miniștri 

responsabil cu afacerile europene, dl Maroš 

ŠEFČOVIČ, vicepreședintele Comisiei 

Europene responsabil cu relațiile 

interinstituționale și administrația 

 

 Dl Graziano DELRIO, subsecretar de stat al 

Președinției Consiliului de Miniștri 

responsabil cu politicile de coeziune regională 

și cu sportul, dl Johannes HAHN, comisarul 

UE pentru politică regională 

Reuniune în plen a LII COSAC 

Roma, 30 noiembrie -  

2 decembrie 2014 

 

 Situația actuală a Președinției 

italiene a Consiliului Uniunii 

Europene 

 

 Viitorul democrației 

supranaționale la 5 ani de la 

intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona: care este rolul 

Parlamentului European și cel 

al parlamentelor naționale? 

 

 

 

 

 

 Revizuirea Strategiei Europa 

2020: creștere, ocuparea forței 

de muncă, competitivitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspective de integrare 

europeană: rolul global al 

Uniunii Europene și proiecția 

politicilor sale în Mediterana și 

în Europa de Est 

 

 

 

 

 Controlul democratic al 

agențiilor europene 

 

 

 Dl Matteo RENZI, președintele Consiliului de 

Miniștri din Italia 

 

 Dl Frans TIMMERMANS, prim-

vicepreședinte, Comisia Europeană, dna 

Danuta Maria HÜBNER, președinta 

Comisiei pentru afaceri constituționale a 

Parlamentului European, Lord Timothy 

BOSWELL, președintele Comisiei pentru UE, 

Camera Lorzilor din Regatul Unit, dl Marc 

ANGEL, președintele Comisiei pentru afaceri 

externe și europene, Luxembourg Chambre 

des Députés 

 

 Dl Pier Carlo PADOAN, ministrul economiei 

și finanțelor din Italia, dna Danielle AUROI, 

președinta Comisiei pentru afaceri europene, 

Assemblée nationale din Franța, dl Gunther 

KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru 

afaceri ale Uniunii Europene, Bundestag-ul 

Germaniei, dl Juan MOSCOSO DEL 

PRADO, membru în Comisia pentru finanțe și 

în Comisia pentru afaceri externe, Cortes 

Generales din Spania 

 

 Dl Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, 

vicepreședinte, Parlamentul European, dl 

Claudio MARTINI, membru al Comisiei 

pentru politici europene, Senato della 

Repubblica din Italia, dna Lolita ČIGĀNE, 

președinta Comisiei pentru afaceri europene, 

Saeima din Letonia, dl Sandro GOZI, 

subsecretar de stat al Președinției Consiliului 

de Miniștri responsabil cu afacerile europene 

 

 Dl Morten KJÆRUM, directorul Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a UE și 

coordonatorul Rețelei agențiilor europene 

pentru 2014, Sir William CASH, președintele 
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 Comisiei de evaluare europeană, Camera 

Comunelor din Regatul Unit 

Reuniune a președinților COSAC 

Riga, 2 februarie 2015 

 

 Prioritățile Președinției letone 

a Consiliului Uniunii Europene 

și perspective pentru Uniunea 

Europeană după alegerea noii 

Comisii Europene 

 

 

 

 Parteneriatul estic și provocări 

viitoare 

 

 Dna Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

secretar parlamentar al Ministerului 

Afacerilor Externe din Republica Letonia, dl 

Frans TIMMERMANS, prim-vicepreședinte 

al Comisiei Europene pentru o mai bună 

legiferare, relații interinstituționale, statul de 

drept și Carta drepturilor fundamentale 

 

 Dl Urban AHLIN, reprezentant al 

Riksdagului suedez, dl Edgars RINKĒVIČS, 

ministrul afacerilor externe din Republica 

Letonia, dl Ostap SEMERAK, prim-

vicepreședinte al Comisiei pentru integrare 

europeană a Verkhova Rada din Ucraina 

Reuniune în plen a LIII COSAC 

Riga, 31 mai - 2 iunie 2015 

 

 Situația actuală a Președinției 

letone a Consiliului Uniunii 

Europene 

 

 Politica energetică a Uniunii 

Europene: situația actuală, 

provocări și oportunități 

 

 

 

 

 Politica comercială a UE 

pentru următorii cinci ani: 

focalizare pe negocierile UE-

SUA privind TTIP 

 

 

 

 Viitorul analizei parlamentare 

a afacerilor Uniunii Europene 

 

- implicarea parlamentelor 

naționale în procesul 

decizional al UE: situația 

actuală și  

prezentarea instrumentelor 

existente 

 

- Cartonașul verde: către un 

dialog politic consolidat 

 

 

 

 

- Programul de lucru 

multianual al Comisiei 

Europene și rolul 

parlamentelor  

 

 

 Dna Laimdota STRAUJUMA, prim-ministrul 

Republicii Letonia 

 

 

 Dl Maroš ŠEFČOVIČ, vicepreședintele 

Comisiei Europene pentru uniunea energetică, 

dl Jerzy BUZEK, președintele Comisiei 

pentru industrie, cercetare și energie a 

Parlamentului European, dl Petr HLOBIL, 

președintele Green 10 

 

 Dna Cecilia MALMSTRÖM, comisarul 

european pentru comerț, dl Artis PABRIKS, 

membru al Comisiei pentru comerț 

internațional a Parlamentului European 
 

 

 

 

 

 

 Dl Herman DE CROO, membru în 

parlamentul flamand, dl Gunter 

KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru 

afaceri europene a Bundestag-ului Germaniei. 

 

 

 Dl Dominic HANNIGAN, președintele 

Comisiei comune pentru afaceri europene a 

camerelor Parlamentului național al Irlandei, 

dl Paolo TANCREDI, vicepreședintele 

Comisiei pentru politici europene, Camera dei 

Deputati din Italia. 

 

 Dna Maria João RODRIGUES, membră a 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale a Parlamentului 

European, dna Danielle AUROI, președinta 

Comisiei pentru afaceri europene a 

Assemblée Nationale din Franța 

Reuniune a președinților COSAC 

Luxemburg, 12-13 iulie 2015 

 

 Prioritățile Președinției 

luxemburgheze a Consiliului 

Uniunii Europene  

 Dl Nicolas SCHMIT, ministrul muncii, al 

ocupării forței de muncă și al economiei 

sociale și de solidaritate 
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 Consolidarea dialogului politic 

prin introducerea unui 

„cartonaș verde” și 

îmbunătățirea procedurii 

avizului motivat („cartonașul 

galben”) 

 

 

 Dl Paulo MOTA PINTO, președintele 

Comisiei pentru afaceri europene a 

Assembleia da República din Portugalia, Lord 

Timothy BOSWELL, președintele Comisiei 

pentru Uniunea Europeană din Camera 

Lorzilor din Regatul Unit, dl Frans 

TIMMERMANS, prim-vicepreședinte al 

Comisiei Europene pentru o mai bună 

legiferare, relații interinstituționale, statul de 

drept și Carta drepturilor fundamentale 

 

Reuniune în plen a LIV COSAC 

Luxemburg, 29 noiembrie -  

1 decembrie 2015 

 

 Politica comună privind azilul 

și politica privind migrația 

legală 

 

 

 

 

 

 

 

 Combaterea migrației 

neregulate și asigurarea 

frontierelor externe ale UE 

 

 

 

 Strategia privind piața unică 

digitală în Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politica privind extinderea 

 

 Dl Gaston STRONCK, director pentru relații 

economice internaționale și afaceri europene, 

Ministerul afacerilor externe și europene, dna 

Laura FERRARA, membră în Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne a Parlamentului European, dl Jean-

Pierre SCHEMBRI, Biroul European de 

Sprijin pentru Azil (EASO) 

 

 Dl Michele BORDO, președintele Comisiei 

pentru politici europene a Camera dei 

Deputati din Italia, contraamiral Hervé 

BLÉJEAN, comandor adjunct al 

EUNAVFOR MED 

 

 Dl Andrus ANSIP, vicepreședinte al 

Comisiei Europene pentru piața unică 

digitală, dl Jean-Paul ZENS, Prim-

consilier al guvernului, Serviciul media și 

comunicare, Ministerul de stat, Marele 

Ducat al Luxemburgului, dl Kalle 

PALLING, președintele Comisiei pentru 

afaceri europene a Riigikogu din Estonia, 

dna Angelika MLINAR, deputată în 

Parlamentul European 
 

 Dl Simon MORDUE, director «Strategie și 

Turcia», DG NEAR, Comisia Europeană, dl 

Kamal Izidor SHAKER, președintele 

Comisiei pentru afaceri europene a Drzavni 

zbor din Slovenia, dl Gunther KRICHBAUM, 

președintele Comisiei pentru afaceri europene 

a Bundestag-ului Germaniei. 
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ANEXA II - Reuniuni interparlamentare organizate de comisiile Parlamentului 

European la Bruxelles 

 

2014 

 
 Participare 

Parlamentele naționale PE 

Comisie PE Eveniment Membri Parlamente Camere Membri 
 
ECON/ 

EMPL/ 

BUDG 

20-22 ianuarie 
Săptămâna parlamentară europeană:  

Conferința interparlamentară privind guvernanța 

economică a Uniunii Europene (articolul 13 din 
Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța (TSCG))* 

Ciclurile semestrului european pentru 2013 și 2014  

136 28 41 58 

 18 februarie 

Forum parlamentar organizat de Miguel Angel 

Martínez și de Othmar Karas, vicepreședinți ai 

Parlamentului European pentru relațiile cu 
parlamentele naționale:  

„Parlamentele din UE în guvernanța globalăˮ 

28 15 16 8 

 
FEMM 

5 martie 
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Prevenirea violenței împotriva femeilor - o 

provocare pentru toți” 

34 20 22 8 

LIBE 19 martie 
Reuniune comună a comisiilor:  

„Priorități viitoare în domeniul libertăților civile, al 

justiției și al afacerilor interne” 

37 24 19 60 

ECON 23 septembrie 

Schimb de opinii cu parlamentele naționale: 

 „Ciclul 2014 al semestrului european” 

18 9 11 47 

AFET 1-2 decembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Agenda UE în materie de acțiune externă - Balcanii 

de Vest” 

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Participare 

Parlamentele naționale PE 

Comisie PE Eveniment Membri Parlamente Camere Membri 
 

 
ECON/ 

EMPL/ 

BUDG 

2-4 februarie 

Săptămâna parlamentară europeană: 
Ciclurile semestrului european pentru 2014 - 2015 

Conferința în temeiul articolului 13 din Tratatul 

privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în 
cadrul uniunii economice și monetare* 

112 28 42 73 

LIBE 23-24 februarie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
Pachetul „Frontiere inteligente: provocări europene, 

experiențe naționale și calea de urmat” 

25 16 20 40 

JURI 26 februarie 

Atelier: 

„Forum privind dreptul civil și justiția: activități 

transfrontaliere în UE - Ușurarea vieții cetățenilor” 

11 11 11 5 

FEMM 5 martie 
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Emanciparea femeilor și a fetelor prin educație” 

34 17 26 16 

ENVI 30 martie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
,,De la cea COP 21 de la Paris până în 2050: o foaie 

de parcurs către o Europă inovatoare, cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor” 

47 21 27 44 

AFET 4-5 mai 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
35 20 26 48 
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„Revizuirea politicii europene de vecinătate - în 

perspectiva Consiliului European pentru Apărare din 

iunie 2015” 

 

 Participare 

Parlamentele naționale PE 

Comisie PE Eveniment Membri Parlamente Camere Membri 
LIBE 28-29 mai 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
„Conferință privind supravegherea democratică a 

serviciilor de informații din UE” 

34 17 21 36 

TAXE 17 iunie 

Schimb de opinii cu parlamentele naționale: 
„Planificarea fiscală agresivă și controlul democratic: 

rolul parlamentelor” 

39 18 20 42 

PETI 23 iunie 
Audiere cu parlamentele naționale: 

„Dreptul de a adresa petiții” 

7 6 6 18 

ECON 15 septembrie 

Schimb de opinii cu parlamentele naționale:  
„Ciclul 2015 al semestrului european” 

18 11 12 32 

LIBE 23 septembrie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
„Migrația (în contextul situației din Mediterana și 

necesitatea unei abordări holistice)” 

37 17 19 47 

TRAN 13 octombrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), 

inclusiv legăturile transfrontaliere” 

30 14 17 23 

DEVE 13 octombrie 
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Obiectivele de dezvoltare ale mileniului neatinse și 

implementarea unor obiective de dezvoltare ale 
mileniului nou-convenite” 

12 7 8 17 

AFET 10 noiembrie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 
„Războaiele-surogat din regiunea MENA și urmările 

Consiliului european pentru Apărare din luna iunie, 

inclusiv Strategia globală a UE pentru politica 
externă și de securitate” 

20 13 16 71 

AFCO 19 noiembrie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Viitoarea evoluție instituțională a Uniunii: 
dezvoltarea dialogului politic între PE și parlamentele 

naționale și o urmărire consolidată a executivului la 

nivel european” 

20 13 14 26 

CULT 3 decembrie 

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii: 

„Politica privind educația și tineretul” 

18 11 12 23 

 

 

 

* Această prezentare generală conține conferințele interparlamentare cu titlurile folosite în programele oficiale 

ale reuniunilor de la momentul respectiv. La 10 noiembrie 2015, Conferința interparlamentară și-a adoptat 

Regulamentul de procedură, care prevede: „În baza articolului 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 

și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, Conferința se va numi «Conferința interparlamentară 

pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană», fiind denumită în continuare 

Conferința interparlamentară pentru SECG”. 
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ANEXA III - Vizite ale parlamentelor naționale la Parlamentul European 

 

 
Această prezentare conține toate vizitele la Parlamentul European organizate cu sprijinul Direcției pentru 

relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului European, precum și videoconferințele între Parlamentul 

European și parlamentele naționale, organizate cu sprijinul acesteia. Nu este o listă exhaustivă a tuturor vizitelor 

membrilor sau funcționarilor parlamentelor naționale la Parlamentul European.  

 

Dacă nu se specifică în mod diferit, toate datele se referă la vizite la nivel politic (de exemplu, „Comisia pentru 

afaceri europene” se referă la o vizită a membrilor Comisiei pentru afaceri europene, în timp ce „Funcționari ai 

Comisiei pentru dezvoltare regională” se referă la o vizită la nivel de personal). 
 

 

2014 
 
Data Țara / Camera Comisia / altele 

8.1.2014 UK - Camera Lorzilor comisie restrânsă 

8.1.2014 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Comisia pentru locuri de muncă, antreprenoriat și 

inovare 

20.1.2014 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru afaceri interne 

21.1.2014 SE - Riksdag Comisia pentru asigurări sociale  

22.1.2014 FI - Parlamentul Finlandei Funcționari 

28.1.2014 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru afaceri interne 

11.2.2014 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Comisia comună pentru afaceri europene 

11.2.2014 UK - Camera Comunelor Comisia pentru audit de mediu 

17.2.2014 NL - Tweede Kamer Vizită a unui membru al Parlamentului 

20.2.2014 UK - Camera Comunelor Funcționari 

5.3.2014 IT - Senatul 

IT - Camera Deputaților 

Comisia pentru afaceri externe (videoconferință) 

Comisia pentru afaceri europene (videoconferință) 

27-28.3.2014 DK - Folketing Funcționari ai Secretariatului Comisiei pentru afaceri 

europene 

1.4.2014 DK - Folketing Vizită a Evei Kjer Hansen, președinta Comisiei pentru 

afaceri europene  

3.4.2014 SE - Riksdag Delegație a unor membri ai Parlamentului 

3-4.4.2014 UK - Camera Comunelor Funcționari 

15.5.2014 AT - Nationalrat (camera 

inferioară a Parlamentului) 

Funcționari ai Parlamentsdirektion  

5.6.2014 AT - Nationalrat (camera 

inferioară a Parlamentului) 

Vizita șefului serviciului juridic, legislativ și de 

cercetare al Parlamentsdirektion  

23.6.2014 UK - Camera Lorzilor Vizită de familiarizare cu instituțiile UE (funcționari) 

25.6.2014 UK - Fundația pentru 

democrație Westminster 

Delegație a funcționarilor Adunării Legislative Est-

Africane - EALA 

27.6.2014 LV - Saeima Pregătiri pentru președinția letonă (videoconferință) 

8.9.2014 NL - Tweede Kamer Vizită a Anouchkăi van Miltenburg, președinte  

11-12.9.2014 AT - Nationalrat (camera 

inferioară a Parlamentului) 

Funcționari ai Serviciului pentru vizitatori și 

evenimente al Parlamentsdirektion  

24-25.9/2014 UK - Camera Lorzilor Subcomisia economică și financiară pentru UE 

30.9.2014 SE - Riksdag Funcționari ai Comisiei pentru apărare și ai Comisiei 

pentru industrie și comerț  

1-2.10.2014 DK - Folketing Funcționari ai Secretariatului comisiei  

6-7.10.2014 DK - Folketing Funcționari ai Secretariatului comisiei  

9.10.2014 LV - Saeima Vizită a Zandei Kalniņa – Lukaševica, președinta 

Comisiei pentru afaceri europene 

15.10.2014 EE - Republica Estonia Vizită a lui Toomas Hendrik Ilves, președintele 

Republicii Estonia 

31.10.2014 NL - Tweede Kamer Funcționari 
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3-4.11.2014 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor membri ai Parlamentului 

4-5.11.2014 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru piața internă 

10.11.2014 NL - Tweede Kamer Funcționari 

11-12.11.2014 Consiliul Nordic Comisia pentru mediu 

12-13.11.2014 UK - Camera Lorzilor Funcționari 

13.11.2014 SE - Riksdag Funcționari ai Diviziei pentru comunicații 

13.11.2014 UK-IE - Adunarea 

Parlamentară britanică-

irlandeză 

Comisia pentru afaceri europene 

13-14.11.2014 UK - Camera Comunelor Funcționari ai Comisiei pentru dezvoltare regională 

17-18.11.2014 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Funcționari  

18-19.11.2014 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru afaceri interne, sănătate și educație 

19.11.2014 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru apărare și Comisia pentru afaceri 

juridice 

19-20.11.2014 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri externe 

19-20.11.2014 UK - Camera Comunelor Comisia pentru mediu, alimentație și afaceri rurale 

19-20.11.2014 CZ - Poslanecká Snemovna Comisia electorală  

3.12.2014 IT - Camera Deputaților Vizită a lui Rosy Bindi, președintă și a altor membri ai 

Comisiei de anchetă parlamentară împotriva mafiei 

4.12.2014 SE - Riksdag Funcționari a Unității de informare despre UE 

9.12.2014 IT - Camera Deputaților Comisia de anchetă în domeniul deșeurilor 

9.12.2014 LV - Saeima Vizită a președinților comisiilor pentru buget, afaceri 

sociale, europene și economice 

9.12.2014 SI - Državni Zbor Delegație a unor membri ai Parlamentului 

11.12.2014 DE - Bundestag Comisia pentru afaceri europene 

12.12.2014 NL - Tweede Kamer Funcționari 

12.12.2014 PL - Seimul Delegație a unor membri ai Parlamentului 

 

 

2015 
 

Data Țara / Camera Comisia / altele 

19.1.2015 DK - Folketinget Funcționari 

19.1.2015 LV - Saeima Comisia pentru afaceri europene  

20.1.2015 FR - Senatul Vizită a lui Jean Bizet, președinte și a lui Simon 

Sutour, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri 

europene 

21.1.2015 NL - Tweede Kamer Vizită a unui membru al Parlamentului 

21.1.2015 CY - Camera Reprezentanților Comisia pentru refugiați, persoane în enclavă, persoane 

dispărute și persoane afectate 

21.1.2015 FR - Assemblée Nationale Delegație a unor membri ai Parlamentului 

21-22.1.2015 NL - Tweede Kamer Comisia pentru infrastructură și mediu 

21-22.1.2015 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor membri ai Parlamentului 

22.1.2015 UK - Camera Comunelor Comisia pentru contabilitate publică 

22.1.2015 Consiliul Nordic Delegație a unor membri 

26.1.2015 FR - Assemblée Nationale Vizită a lui Danielle Auroi, președinta Comisiei pentru 

afaceri europene 

26.1.2015 IT - Senatul și Camera 

Deputaților 

Funcționari 

28.1.2015 UK - Camera Comunelor Energie și schimbări climatice  

28.1.2015 ES - Cortes Generales Delegație a unor membri ai Parlamentului 

28-29.2.2015 HU - Adunarea Națională Funcționari 

2.2.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri externe 

4.2.2015 DE - Bundestag Comisia pentru sport 

5.2.2015 FR - Senatul și Assemblée 

Nationale 

Delegație a unor membri ai Parlamentului 

16-17.2.2015 AT - Nationalrat (camera Funcționari 
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inferioară a Parlamentului) 

25.2.2015 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Comisia comună pentru justiție, apărare și egalitate 

2-4.3.2015 PL - Seimul Funcționari ai Biroului de corespondență și informații 

al Cancelariei 

3.3.2015 UK - Camera Comunelor și 

Camera Lorzilor 

Reuniune tripartită între membrii camerelor din 

Regatul Unit și deputații britanici în Parlamentul 

European 

4.3.2015 DE - Bundestag Comisia pentru transport 

5.3.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia de cercetări privind legea și libertățile în 

epoca digitală 

11.3.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri europene 

17.3.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia economică 

17.3.2015 SE - Riksdag Comisia pentru apărare 

23.3.2015 NL - Tweede Kamer Comisia pentru finanțe 

23.3.2015 SE - Riksdag Adunarea Uniunii pentru Mediterana 

24.3.2015 FR - Senatul Comisia pentru afaceri europene 

24.3.2015 SE - Riksdag Comisia pentru afaceri europene 

30.3.2015 NL - Tweede Kamer Vizită a Anouchkăi van Miltenburg, președinta 

30.3.2015 FR - Assemblée Nationale Vizită a lui Elisabeth Guigou, președinta Comisiei 

pentru afaceri europene 

6.4.2015 DE - Bundestag Comisia pentru mediu, conservarea naturii, clădiri și 

siguranță nucleară 

13-14.4.2015 UK - Camera Comunelor Funcționari ai Bibliotecii 

14.4.2015 SI - Državni Zbor Vizită a lui Kamal Izidor Shaker, președintele Comisiei 

pentru afaceri europene, a Uršulei Zore Tavčar,  

secretar general și a Jernejei Bergoč, secretar general 

adjunct Membri ai parlamentului 

16.4.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri europene 

16.4.2015 UK - Camera Comunelor Funcționari 

20.4.2015 NL - Tweede Kamer Comisia pentru infrastructură și mediu 

22.4.2015 DK - Folketinget Delegație a unor membri ai Parlamentului din 

Danemarca/Groenlanda 

24.4.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri sociale 

28.4.2015 FR - Senatul Vizită a lui Gérard Larcher, președinte 

4.5.2015 DE - Bundestag Delegație a unor membri ai Parlamentului 

6.5.2015 IT - Senatul Comisia pentru afaceri europene (videoconferință) 

7.5.2015 FR - Assemblée Nationale  Comisia pentru afaceri economice 

12.5.2015 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Funcționari 

12.5.2015 SE - Riksdag Comisia pentru constituție 

12-13.5.2015 HU - Adunarea Națională Funcționari ai Comisiei pentru afaceri culturale 

13.5.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri juridice  

18.5.2015 FR - Senatul Delegație a unor membri ai Parlamentului 

19-20.5.2015 SE - Riksdag Funcționari ai birourilor guvernamentale 

26-28.5.2015 RO - Camera Deputaților Vizită a lui Cristian-Adrian Panciu, secretar general 

28-29.5.2015 UK - Camera Comunelor Vizită de familiarizare cu instituțiile UE (funcționari) 

15.6.2015 SE - Riksdag Comisia pentru transport și comunicații 

23.6.2015 DE - Bundestag Comisia pentru turism 

23-24.6.2015 DE - Bundestag Comisia pentru afaceri juridice 
30.6.2015 IT - Senatul Delegație a unor administratori 

2.7.2015 SK - Consiliul Național Vizită a lui Daniel Guspan, secretar general al 

Cancelariei  

2.7.2015 UK - Camera Lorzilor Comisie restrânsă pentru UE; Subcomisia pentru 

energie și mediu pentru UE; Subcomisia pentru piața 

internă pentru UE 

6.7.2015 NL - Tweede Kamer Vizită a Anouchkăi van Miltenburg, președinta 

7.7.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri europene 
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14.7.2015 UK-IE - Adunarea 

Parlamentară britanică-

irlandeză 

Comisia economică 

16.7.2015 NL - Tweede Kamer Comisia pentru afaceri europene 

2-3.9.2015 UK - Camera Lorzilor Vizita Baronesei Scott of Needham Market, membră a 

parlamentului 

8.9.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru finanțe 

14-15.9.2015 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor noi membri ai Parlamentului 

16-17.9.2015 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor noi membri ai Parlamentului 

17.9.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri externe 

17.9.2015 SE - Riksdag Comisia pentru afaceri culturale 

21.9.2015 DE - Bundestag Comisia pentru dezvoltare  

21.9.2015 NL - Tweede Kamer Comisia pentru Uniunea Europeană  

22.9.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru dezvoltare durabilă; Comisia pentru 

finanțe; Comisia pentru afaceri externe  

29-30.9.2015 AT - Nationalrat (camera 

inferioară a Parlamentului) 

Vizită a lui Karlheinz Kopf, vicepreședinte 

29-30.9.2015 UK - Camera Lorzilor Vizită de familiarizare cu instituțiile UE (funcționari) 

12-13.10.2015 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor noi membri ai Parlamentului 

13.10.2015 FR - Assemblée Nationale  Delegație a unor membri ai Parlamentului 

(videoconferință) 

14-15.10.2015 FI - Parlamentul Finlandei Delegație a unor noi membri ai Parlamentului 

20.10.2015 IE - Parlamentul Național al 

Irlandei 

Funcționari ai Departamentului pentru locuri de muncă, 

antreprenoriat și inovare 

27.10.2015 NL - Tweede Kamer Vizită a lui Mark Harbers, președinte al delegației 

(videoconferință) 

10.11.2015 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru piața internă pentru UE 

10.11.2015 SE - Riksdag Comisia pentru sănătate și bunăstare 

12.11.2015 SE - Riksdag Funcționari ai Diviziei pentru comunicații 

16.11.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri sociale 

18-19.11.2015 RO - Senatul Vizită a lui Ovidiu Liviu Donțu, președinte și a altor 

membri ai Comisiei pentru constituționalitate, libertăți 

civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții 

Europene a Drepturilor Omului 

25-26.11.2015 CZ - Senát Delegație a unor membri ai Parlamentului 

30.11.2015 NL - Tweede Kamer Vizită a Anouchkăi van Miltenburg, președinta 

2.12.2015 EE - Riigikogou Comisia pentru afaceri europene  

2.12.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru afaceri economice 

7.12.2015 FR - Assemblée Nationale Comisia pentru finanțe 

7-08.12.2015 IT - Camera Deputaților Vizită a Laurei Boldrini, reprezentant 

8.12.2015 DE - Bundestag Comisia pentru copii 
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ANEXA IV - Date privind mecanismul de alertă timpurie 
 

Comisia pentru afaceri juridice, care este responsabilă pentru aspectele legate de respectarea principiului 

subsidiarității în Parlamentul European, a furnizat următoarele definiții pentru comunicările transmise de 

parlamentele naționale: 

 „Avize motivate” sunt comunicări ce indică nerespectarea principiului subsidiarității de către un 

proiect de act legislativ, care au fost comunicate Parlamentului European în termenul de opt săptămâni 

prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona. 

 „Contribuții” indică orice alte comunicări care nu îndeplinesc criteriile prevăzute mai sus pentru un 

aviz motivat. 

 

Comunicări primite de parlamentele naționale în 2014 și în 2015 
  Avize motivate Contribuții 

Statul membru Parlamentul/Camera 2014 2015 2014 2015 

Austria Nationalrat 1 0 2 0 

Austria Bundesrat 5 0 0 3 

Belgia Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Belgia Sénat 0 0 0 0 

Bulgaria Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Croația Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Cipru Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Republica Cehă Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Republica Cehă Senát 1 1 10 6 

Danemarca Folketinget 0 0 0 0 

Estonia Riigikogu 0 0 0 0 

Finlanda Eduskunta 0 0 0 1 

Franța Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Franța Sénat 1 0 0 1 

Germania Bundestag 0 0 0 0 

Germania Bundesrat 0 0 4 4 

Grecia Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Ungaria Országgyűlés 0 1 0 0 

Irlanda Parlamentul Național al Irlandei 

(Houses of Oireachtas) 

0 0 1 1 

Italia Camera dei deputati 0 0 9 4 

Italia Senato 0 0 32 13 

Lituania Seimas 1 0 1 0 

Luxemburg Chambre des Députés 1 0 1 1 

Letonia Saeima 0 0 1 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Țările de Jos Tweede Kamer 1 1 1 1 

Țările de Jos Eerste Kamer 0 0 0 0 

Polonia Sejm 0 0 0 1 

Polonia Senat 0 0 4 1 

Portugalia Assembleia da República 0 0 25 8 

România Camera Deputaților 0 1 8 7 

România Senatul 0 0 0 5 

Spania Cortes 0 1 31 10 

Suedia Riksdagen 1 1 0 0 

Slovacia Državni Zbor 0 0 0 0 

Slovenia Državni Svet 0 0 0 0 

Slovacia Národná rada 0 1 0 2 

Regatul Unit Camera Comunelor 1 0 1 0 

Regatul Unit Camera Lorzilor 0 0 1 0 

GENERAL 13 8 138 82 
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Acest tabel conține doar documentele parlamentelor naționale trimise ca răspuns la proiecte de acte legislative 

ce fac obiectul Protocolului nr. 2 la Tratatul de la Lisabona. Nu include documente trimise ca răspuns la 

documente de consultare fără caracter legislativ, la cărți verzi sau la cărți albe (așa-numitul „dialog politic 

informal”). 
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ANEXA V - Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (ECPRD) 

 

A. Teme pentru care organele politice și serviciile administrative ale Parlamentului 

European au consultat rețeaua ECPRD în 2014 și în 2015 prin intermediul unor cereri 

comparative: 

 

2014 

 Utilizarea dispozitivelor mobile și soluții la problema mobilității (evaluare privind 

tabletele) 

 Analiză privind echilibrul între viața profesională și cea personală în cazul 

personalului din servicii ce tratează aspecte legislative 

 Norme privind contactele între personalul parlamentelor și lobbyiști/reprezentanți ai 

grupurilor de interese 

 Legislație privind reprezentarea intereselor (activitățile de lobby) în statele membre 

ale UE 

 Interpretarea în limbajul semnelor la evenimentele Parlamentului 

2015 

 Declarație privind interesele financiare ale deputaților în Parlamentul European, în 

legătură cu activitățile lor în calitate de avocați 

 Acțiuni afirmative / discriminarea pozitivă în parlamente 

 Practica parlamentară și organizarea privind evaluarea impactului (ex ante) și 

evaluarea (ex post) 

 Aspecte sociale ale procedurilor aplicabile solicitărilor de eliminare a imunității 

parlamentare 

 Indicatori-cheie de performanță în parlamente 

 Evaluarea declarațiilor privind interesele financiare ale deputaților în Parlamentul 

European și mecanismele de prevenire a conflictelor 

 Aspecte juridice legate de dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale 

 Implementarea planificării strategice în cadrul parlamentelor 

 Concediul de maternitate pentru deputații în Parlamentul European 

 Procedurile parlamentelor naționale pentru evaluarea impactului proiectelor 

legislative asupra drepturilor fundamentale 

 Ridicarea imunității parlamentare a unui deputat în Parlamentul European 

 Asistenții parlamentari ce lucrează pentru deputați individuali: Normele adoptate 

pentru gestionarea conflictelor și a hărțuirilor 

 Aspecte juridice legate de dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale (actualizare) 

 

B. Seminare și reuniuni statutare ale ECPRD în 2014 și în 2015 

Eveniment Locul Data 
Seminare în 2014 

Structuri și proceduri privind codul de conduită pentru 

deputații în Parlamentul European și privind 

integritatea personalului parlamentar 

Skopje 8-9 mai 2014 

Creșterea inegalității veniturilor și stabilitatea 

democratică  

Londra 5-6 iunie 2014 

Înregistrările stenografice: Hansard în secolul XXI Ljubljana 5-6 iunie 2014 

De la e-Parlament la Parlamentul inteligent: 

Îmbunătățirea participării cetățenilor cu ajutorul 

tehnologiilor web și al rețelelor de socializare. În ce fel 

poate regulamentul de procedură al Parlamentului să 

sprijine transparența și participarea?  

Roma  12-13 iunie 2014 
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e-Parlamentul în acțiune: cele mai bune practici 

privind planificarea strategică în TIC, securitatea 

informațiilor, mobilitatea și cloud computing  

Podgorița 6-7 noiembrie 2014 

Reuniuni statutare în 2014 

Reuniunea Comitetului executiv  Berlin 27-28 martie 2014 

Reuniunea Comitetului executiv  Tallinn 4-5 septembrie 2014 

Conferința europeană a președinților parlamentelor (și 

reuniunea secretarilor generali privind ECPRD) 

Oslo 11-12 septembrie 2014 

Conferința anuală a corespondenților  Belgrad 16-18 octombrie 2014 

Seminare în 2015 

Comunicarea, digitalizarea proceselor și transparența 

în parlamente (Parli@ments on the Net XIII)  

Bruxelles, Parlamentul 

European 

16-17 aprilie 2015 

O serie de aspecte fundamentale pentru parlamentele 

europene: politica fiscală către stimularea 

responsabilității, a securității sociale și a progresului 

tehnologic 

Varșovia 28-29 mai 2015 

Implicarea publicului în elaborarea și adoptarea legilor Zagreb 11-12 iunie 2015 

Bibliotecile și serviciile de cercetare în sprijinul 

deschiderii și transparenței parlamentelor 

Budapesta 24-25 septembrie 2015 

Aspectele practice, avantajele și dezavantajele 

sistemelor parlamentare unicamerale și bicamerale 

Haga 5-6 noiembrie 2015 

e-Parlamentul - Servicii TIC de oriunde și în orice 

moment: Noi provocări și proiecte  

Ankara 5-6 noiembrie 2015 

Reuniuni statutare în 2015 

Reuniunea Comitetului executiv  Roma 26-27 martie 2015 

Reuniunea Comitetului executiv  Strasbourg 10-11 septembrie 2015 

Conferința anuală a corespondenților  Berna 10-17 octombrie 2015 

 

C. „Focus asupra parlamentelor din Europa” 

Dreptul deputaților în Parlamentul European de a participa la reuniunile parlamentelor 

naționale 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 1 - octombrie 2014  
 

Evaluarea programelor de stabilitate și de convergență de către parlamentele naționale, în 

cadrul semestrului european 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr.2 - noiembrie 2014  
 

Controlul utilizării fondurilor structurale ale UE de către parlamentele naționale 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 3 - ianuarie 2015  
 

Temeiul juridic pentru participarea parlamentelor naționale în chestiunile UE 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 4 - martie 2015  
 

Asistența financiară și serviciile de sprijin pentru solicitanții de azil în UE 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 5 - mai 2015  
 

Controlul parlamentar în domeniul libertății, al securității și al justiției, mai ales în ceea ce 

privește protecția datelor 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 6 - iunie 2015  
 

Lista țărilor de origine sigure conform legilor privind azilul din statele membre ale UE 

„Focus asupra parlamentelor din Europa” nr. 7 - septembrie 2015 
 

Dezbateri și activități în parlamentele naționale privind Parteneriatul transatlantic pentru 

comerț și investiții între UE și SUA 

„Focus asupra parlamentelor din Europa”  nr. 8 - decembrie 2015 



PARLAMENTELE NAȚIONALE 
ALE STATELOR MEMBRE ALE UE
Martie 2016

Belgique/België/
Belgien BELGIA 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULGARIA

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
REPUBLICA CEHĂ

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DANEMARCA 

Folketing

Deutschland
GERMANIA

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ESTONIA

Riigikogu

Éire/Ireland
IRLANDA

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
GRECIA

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
SPANIA

Congreso de los
Diputados

Senado

France
FRANȚA

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
CROAȚIA

Hrvatski Sabor

Italia
ITALIA

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
CIPRU 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LETONIA

Saeima

Lietuva
LITUANIA

Seimas

Luxembourg
LUXEMBURG

Chambre des Députés

Magyarország
UNGARIA

Országgyűlés

Malta
MALTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
ȚĂRILE DE JOS 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
AUSTRIA 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
POLONIA

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGALIA

Assembleia da
República

România
ROMÂNIA 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SLOVENIA

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
SLOVACIA 

Národná Rada

Suomi/ Finland
FINLANDA

Eduskunta

Sverige
SUEDIA

Riksdagen 

United Kingdom
REGATUL UNIT

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

alese prin vot direct

alese prin vot indirect / numite / altfel

Surse: CECDP; � șele tehnice privind parlamentele naționale elaborate de Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale din cadrul Parlamentului European; baza de date Parline a Uniunii Interparlamentare (UIP); 
studii proprii, 14.3.2016 | 1 Sunt rezervate 24 de locuri pentru deputații din comunitatea cipriotă turcă, însă acestea sunt în prezent vacante din cauza situației politice de pe insulă.  | 2 Membrii eligibili din Camera 
Lorzilor, date extrase la 14.3.2016 din tabelul membrilor de pe pagina de internet a Camerei Lorzilor.
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