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Prefață a vicepreședinților Parlamentului European responsabili cu relațiile cu 
parlamentele naționale 

În calitate de vicepreședinți responsabili cu relațiile cu parlamentele naționale, avem plăcerea de 
a vă prezenta raportul de activitate pe 2017 al Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale.  

Prezentul raport anual prezintă activitățile și evoluțiile recente din domeniul cooperării 
interparlamentare cu parlamentele naționale din UE și oferă informații detaliate cu privire la 
aceste activități și la inițiativele întreprinse anul trecut.  

2017 a fost un an al schimbării din multe puncte de vedere, nu în ultimul rând pentru relațiile 
interparlamentare.  

Constatăm cu plăcere faptul că colaborarea dintre Parlamentul European și parlamentele 
naționale continuă să se amplifice. S-au înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea unui 
parteneriat solid, bazat pe încredere reciprocă și cooperare. 

Aceasta este viziunea care ne ghidează acțiunile și ne motivează să profităm de noi oportunități 
de cooperare oficială și neoficială și să depunem în continuare eforturi pentru a intensifica acest 
dialog.  

În 2017, au continuat dezbaterile privind migrația și controlul frontierelor, Brexit, creșterea 
economică și competitivitatea. În plus, securitatea, politica externă și de apărare, uniunea 
economică și monetară, pilonul european al drepturilor sociale, piața unică digitală, ocuparea 
forței de muncă și investițiile au figurat printre punctele importante de pe ordinea de zi a 
reuniunilor interparlamentare.  

Cetățenii europeni și-au exprimat un sentiment de reînnoită încredere în viitorul UE, după un 
nivel mai scăzut în 2016.  

Există un consens la nivel parlamentar cu privire la necesitatea de a continua eforturile de a 
răspunde împreună provocărilor din prezent și de a revigora dezbaterea privind o Uniune mai 
puternică și mai unită. Aceste domenii de interes comun sunt puncte centrale ale cooperării 
noastre interparlamentare. 

În plan instituțional, dezbaterile s-au concentrat asupra programului anual de lucru al Comisiei 
Europene și asupra transparenței în procesul decizional al UE. S-au înregistrat, de asemenea, 
progrese în dezbaterea privind controlul parlamentar mixt asupra Europol, fapt care 
demonstrează în mod clar importanța crescândă a controlului parlamentar asupra capacităților 
executive ale UE. 

În cadrul actualei dezbateri privind viitorul Europei, parlamentele naționale, care constituie 
nucleul democrației în UE, joacă un rol esențial dialogând cu guvernele pentru a modela și 
influența această dezbatere. În pofida unor opinii divergente, este important să se evite 
fragmentarea. Controlul efectiv realizat de parlamentele naționale asupra activităților guvernelor 
din țările lor pe teme legate de UE reprezintă un act firesc și esențial pentru a asigura legătura 
dintre activitatea de la nivelul Consiliului și cea din parlamentele naționale. 

Este important se asigure sprijinul cetățenilor pentru înfăptuirea de reforme și acest lucru 
reprezintă o provocare cu care ne confruntăm împreună. Parlamentele naționale se află într-o 
poziție privilegiată pentru a-i încuraja pe cetățeni și a le permite să înțeleagă ce reprezintă UE și 
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valoarea pe care UE o aduce în viața noastră, a tuturor. Acum, mai mult decât oricând, 
parlamentarismul ar trebui consolidat. Este esențial ca parlamentele naționale și Parlamentul 
European să identifice un set de valori fundamentale pe care să le respecte.  

Privim acum spre un an care ne va aduce noi provocări. 

În mai 2019, cetățenii europeni vor vota la următoarele alegeri europene. Parlamentele din 
întreaga UE au interesul comun de a-i încuraja pe cetățeni să participe activ la viața democratică 
a statelor membre și a UE. Ar trebui să conlucrăm pentru a-i încuraja pe cetățeni să își exercite 
drepturile, în special dreptul la vot pentru a-și alege reprezentanții la alegerile locale, regionale, 
naționale și europene. 

În numele tuturor deputaților și al administrației, vă mulțumim pentru interesul arătat 
Parlamentului European. Vă invităm călduros să parcurgeți acest raport și aflați mai multe 
informații despre activitatea importantă realizată cu entuziasm si implicare de deputații și 
funcționarii Parlamentului European, ai celor 41 de parlamente și camere parlamentare naționale 
din 28 de state membre, cu scopul de a asigura progresul cooperării interparlamentare. 

Așteptăm cu interes un nou an de cooperare excelentă și de discuții fructuoase, pentru a face față 
împreună provocărilor ce ne așteaptă.  

Mairead McGuinness Bogusław Liberadzki 

Vicepreședintă  Vicepreședinte 
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1. Contextul raportului 

2017 a fost încă un an de progres și cooperare pentru direcția noastră. Anul a fost marcat de 
numeroase activități, noi colegi și parteneri, participare la evenimente interparlamentare la nivel 
înalt, legături mai puternice cu alte servicii ale Parlamentului European (PE) și evenimente 
marcante.  

Urmând deviza DG Președinție „Impact prin cooperare”, direcția a continuat să ofere deputaților 
și Secretariatului Parlamentului European serviciile și consultanța de care au avut nevoie pentru 
a dezvolta în continuare cooperarea instituțională și dialogul legislativ cu parlamentele naționale.  

Având în vedere evoluția dinamică a acestui domeniu de acțiune, resursele au fost utilizate în 
mod eficient, pentru a răspunde cu succes tendinței de intensificare a activităților 
interparlamentare. Au avut loc conferințe interparlamentare, întâlniri și dezbateri, precum și un 
număr record de vizite bilaterale. Intensificarea activităților la nivelul rețelelor administrative de 
cooperare interparlamentară arată că există în continuare posibilități pentru extinderea 
schimburilor. Acordarea de sprijin pentru dimensiunea parlamentară a președințiilor malteză și 
estonă s-a aflat, de asemenea, în centrul preocupărilor în 2017.  

Activitatea s-a desfășurat sub conducerea și îndrumarea politică a Președintelui PE, a celor doi 
vicepreședinți responsabili de relațiile cu parlamentele naționale și a președintelui Comisiei 
pentru afaceri constituționale (AFCO), care este unul dintre copreședinții delegației PE la 
COSAC. Activitatea noastră a fost susținută, de asemenea, de relațiile excelente cu organele 
politice ale PE (Conferința președinților și Conferința președinților de comisie), cu comisiile PE 
și cu grupurile politice. La nivel administrativ, activitățile direcției au beneficiat de îndrumarea 
Secretarului General și a Secretarului General adjunct al PE, precum și de sprijinul total și 
prompt al cabinetelor acestora. Cooperarea cu direcțiile generale (în special DG IPOL, DG 
EXPO, DG PERS, DG ITEC)1 și serviciile PE s-a intensificat și este acum parte integrantă din 
activitatea noastră. Ca de obicei, am putut conta pe angajamentul important al partenerilor noștri 
din parlamentele naționale și instituțiile UE, din rețeaua de reprezentanți ai parlamentelor 
naționale, din cadrul secretariatului COSAC, al comitetului executiv al ECPRD și al consiliului 
IPEX.  

Anul 2017 a fost marcat de o mai mare omogenitate în alegerea temelor de dezbatere 
interparlamentară. Anumite domenii de interes comun au fost omniprezente pe ordinea de zi a 
forurilor interparlamentare. Conștientizarea nevoii de a evita abordările fragmentate a condus la 
schimburi mai ample și mai structurate și la reducerea duplicării eforturilor. 

Primele capitole ale acestui raport oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor subiecte de 
pe agenda europeană, care au fost discutate cu promptitudine în diferite dezbateri 
interparlamentare și schimburi aprofundate care au avut loc pe parcursul anului 2017. Aceste 
dezbateri s-au desfășurat într-un context politic caracterizat de o opinie publică mai favorabilă 
față de UE. Discuțiile s-au axat în principal pe următoarele teme: 

• rolul parlamentelor naționale în procesul actual de reflecție asupra viitorului UE și al 
politicilor sale și cu privire la ieșirea Regatului Unit din UE;  

• rolul parlamentelor naționale în procesul de reflecție privind îmbunătățirea comunicării 
cu cetățenii pe teme europene; 

• viitorul UE ca actor global în contextul schimbărilor globale actuale; 

                                                
1	Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, Direcția Generală Politici Externe ale Uniunii, Direcția Generală 
Servicii de Cercetare Parlamentară, Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică 
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• controlul parlamentar mixt asupra Europol; progresele înregistrate cu privire la 
modalitățile practice; 

• dimensiunea externă a migrației; 
• cooperarea interparlamentară pe aspecte instituționale, cum ar fi controlul asupra 

programului anual de lucru al Comisiei, transparența documentelor Consiliului și 
îmbunătățirea mecanismului de alertă timpurie privind subsidiaritatea.  

În capitolele următoare se analizează, din punctul de vedere al direcției, activitățile organismelor 
interparlamentare (capitolul 3), formele de dialog interparlamentar (capitolul 4), dialogul 
legislativ (capitolul 5) și, în cele din urmă, rețelele și instrumentele administrative de cooperare 
interparlamentară (capitolul 6). 

În 2017 s-au pus bazele pentru noi dezbateri interparlamentare privind chestiuni strategice pentru 
anii următori: viitorul Uniunii și politicile sale, politica de extindere, viitorul cadru financiar 
multianual, relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit, alte aspecte ale politicii comerciale a UE, 
necesitatea de a atinge obiectivele de pe agenda privind migrația și securitatea, precum și 
cooperarea structurată permanentă în materie de apărare și securitate. 

Acest raport, precum și alte informații referitoare la relațiile Parlamentului European cu 
parlamentele naționale din UE pot fi consultate pe site-ul de internet al Parlamentului European: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news. 
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2. Principalele evoluții și tendințe în cooperarea interparlamentară 

Parlamentele naționale au contribuit în mod substanțial la dezbaterile privind aspectele politice, 
legislative și instituționale cele mai presante. Anul 2017 a demonstrat că parlamentele naționale 
au acum o viziune strategică în configurarea agendei de cooperare interparlamentară în cadrul 
forurilor interparlamentare existente. Gama largă de subiecte legate de domenii de interes comun 
și angajamentul constant din partea parlamentelor din UE sunt indicatori clari ai diversității și 
calității dezbaterilor din anii următori.  

2.1 Rolul parlamentelor naționale în dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii Europene 
și la ieșirea Regatului Unit din UE 

Dezbaterea privind viitorul UE reflectă angajamentul politic pentru a garanta că proiectul 
european este adaptat realităților geopolitice în schimbare și așteptărilor cetățenilor. Această 
recalibrare a priorităților UE presupune, de asemenea, un sentiment mai puternic de solidaritate. 
Solidaritatea nu ar trebui să prevaleze doar în definirea priorităților și a modalităților de finanțare 
a noilor proiecte, ci și în implementarea la nivel național a măsurilor convenite. Rezultatele 
alegerilor din Țările de Jos, Franța și Germania au fost percepute ca o evoluție pozitivă pentru 
unitatea europeană.  

Odată cu declarația și foaia de parcurs de la Bratislava, cu Declarația de la Roma care a marcat 
cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, și cu „Agenda liderilor”, dezbaterea 
democratică privind viitorul UE a devenit din ce în ce mai dinamică. Comisia Europeană a 
contribuit la această dezbatere deschisă prin prezentarea Cărții albe privind viitorul Europei și a 
documentelor de reflecție asupra politicilor majore ale UE, precum și prin propunerile din 
discursul privind starea Uniunii Europene din 2017.  

Parlamentul European a dedicat mai multe rezoluții viitorului Europei. A decis să invite șefii de 
state și de guverne la PE pentru a discuta despre viitorul Europei în dezbateri deschise. Aceste 
dezbateri au fost realizate de PE în spirit deschis și constructiv, iar discuțiile privind viitorul 
Europei se vor încheia la 9 mai 2019, când va avea loc o reuniune informală a liderilor UE la 
Sibiu, în România. 

În intervenția sa din cadrul Conferinței extraordinare a președinților parlamentelor naționale din 
UE, organizată cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma, dl Antonio Tajani, 
Președintele Parlamentului European, a susținut necesitatea ca Parlamentul European și 
parlamentele naționale să facă front comun. Președintele a subliniat că este imperativ să se 
dovedească o mare autoritate și voință politică fermă pentru a promulga valori comune: „Europa 
este o poveste de succes atunci când întruchipează un vis de progres, prosperitate, libertate și 
pace. Depinde de noi să schimbăm imaginea unei Uniuni abstracte, ineficiente și birocratice și 
să reînnoim pasiunea europenilor pentru acest mare proiect”. 

La cea de a LVII-a reuniune plenară a COSAC, desfășurată în Malta în 2017, o întreagă sesiune 
a fost dedicată rolului parlamentelor naționale în viitorul UE. În cursul acestei sesiuni, dna 
Mairead McGuinness, prim-vicepreședintă a Parlamentului European, a susținut că parlamentele 
naționale ar trebui să se afle în centrul procesului decizional al Uniunii Europene. Ea a invitat 
parlamentele naționale să devină mai puternice, atât în cadrul UE, cât și în cadrul parteneriatului 
lor cu PE, care este pregătit să colaboreze, inclusiv la nivel de familii politice. În cadrul dezbaterii 
care a urmat, la fel ca în cel de-al 27-lea raport bianual al COSAC, majoritatea delegațiilor au 
susținut că îmbunătățirea cooperării interparlamentare și un control mai eficient pe tot parcursul 
procesului legislativ ar putea promova și mai mult proiectul european. 
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Contribuția celei de-a LVIII-a reuniuni a COSAC, adoptată sub Președinția estonă, pe baza 
dezbaterilor plenare ale COSAC și a constatărilor din cel de-al 28-lea raport bianual, a afirmat 
că UE are nevoie de hotărâre pentru a menține unitatea. COSAC a cerut ca deciziile privind 
viitorul UE să fie adoptate cu cel mai înalt nivel de implicare a tuturor statelor membre și a 
cetățenilor. 

În cadrul sesiunii privind viitorul Uniunii Europene, dna Kersti Kaljulaid, președinta Republicii 
Estonia, dl Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, și dna Danuta Hübner, 
președinta Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului European, au îndemnat la o 
viziune politică și la o agendă pozitivă și proactivă, care să includă: consolidarea zonei euro, o 
uniune economică și monetară aprofundată, o veritabilă politică de apărare comună, capacitatea 
bugetară de a reacționa la amenințări interne și externe, o dimensiune socială sustenabilă a pieței 
unice, o politică umană și eficientă în domeniul migrației, precum și un pilon solid al drepturilor 
sociale. Președinta Comisiei AFCO a menționat că, de-a lungul istoriei Uniunii Europene, crizele 
au declanșat inițiative politice hotărâte pentru realizarea de acțiuni comune. Cooperarea 
structurată permanentă în materie de securitate și apărare (PESCO) a demonstrat că, în pofida 
perspectivelor lor diferite, statele membre au convenit că sunt necesare acțiuni comune pentru a 
face față unei amenințări existențiale comune. Cele mai multe intervenții din dezbaterile 
ulterioare au relevat necesitatea de a acorda Uniunii recunoașterea corespunzătoare și de a nu o 
face vinovată de deficiențele guvernelor naționale.  

În octombrie 2017, Comisia pentru afaceri constituționale a organizat o reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii (ICM) privind viitorul Europei, în special propunerile PE 
și Cartea albă a Comisiei care prezintă cinci scenarii pentru viitorul Europei. În centrul reuniunii, 
s-au aflat două grupuri tematice: primul cu tema aprofundarea uniunii economice și monetare, 
viitorul finanțelor UE și dimensiunea socială, iar al doilea cu tema viitorul apărării europene și 
valorificarea oportunităților legate de globalizare.  

Ieșirea din UE a Regatului Unit s-a încadrat în discuțiile mai ample cu privire la viitorul UE. În 
2017, Parlamentul European a adoptat trei rezoluții referitoare la situația negocierilor cu Regatul 
Unit: la 5 aprilie 2017, la 3 octombrie 2017 și la 13 decembrie 2017. Potrivit tratatelor, aprobarea 
Parlamentului European este necesară pentru acordul de retragere și pentru orice relații viitoare 
dintre Regatul Unit și UE.  

În 2017, numărul de vizite oficiale bilaterale cu privire la chestiuni legate de Brexit efectuate la 
Bruxelles, inclusiv la Parlamentul European, de către reprezentanți ai parlamentelor naționale 
din UE a continuat să depășească numărul vizitelor referitoare la alte subiecte. Cei mai vizitați 
deputați în Parlamentul European au fost: dna Mairead McGuinness, prim-vicepreședintă a 
Parlamentului European; dl Guy Verhofstadt, președinte al Grupului ALDE și coordonator din 
partea Parlamentului European pentru negocierile privind Brexit, și dna Danuta Hübner, 
președinta Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului European.  

În 2017, Brexitul a fost un subiect dezbătut și în cadrul mai multor conferințe ale diferitelor 
organisme instituționale interparlamentare, printre care se află COSAC și Conferința 
președinților parlamentelor din UE. Cu toate acestea, reflecția asupra viitorului UE a devenit o 
temă dominantă, mai mult decât Brexitul în sine.  



 

 
 

13 

2.2 Rolul parlamentelor naționale în îmbunătățirea comunicării cu cetățenii pe teme 
europene 

Parlamentele statelor membre ale UE își pot pune experiența și capacitatea de analiză în 
beneficiul dezbaterii actuale privind îmbunătățirea performanței, a transparenței și a comunicării 
Uniunii Europene. 

Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene de la COSAC LVII, care a avut loc în Malta, a 
scos în evidență necesitatea de a reafirma componenta democratică a UE și de a garanta că 
cetățenii europeni sunt implicați corespunzător în dezbaterea privind viitorul acestui proiect 
comun.  

Secțiunea intitulată „Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi” din Contribuția COSAC 
LVIII, adoptată sub Președinția estonă, a subliniat nevoia ca parlamentele naționale să fie incluse 
și integrate în discuțiile și în procesul de elaborare a politicilor cu privire la viitorul UE, pentru 
a crește legitimitatea democratică. Parlamentele naționale au fost invitate să prevadă 
mecanismele necesare care să permită consultarea cât mai devreme a cetățenilor și implicarea 
lor directă, precum și să îmbunătățească comunicarea despre UE. La COSAC s-a subliniat faptul 
că multiplicarea dezbaterilor plenare cu privire la chestiuni legate de UE mărește vizibilitatea 
Uniunii și le oferă cetățenilor posibilitatea de a afla mai multe despre agenda UE și despre 
pozițiile partidelor politice cu privire la aceste aspecte. COSAC a invitat, de asemenea, 
autoritățile naționale să promoveze alegerile europene, iar partidele politice să se implice în 
dezbaterile politice privind principalele teme înainte de alegerile europene din 2019. 

Recent, au apărut și noi inițiative de succes care au adus mesajul UE mai aproape de cetățeni. 
Audieri publice cu participarea cetățenilor, dezbateri politice transmise de mass-media naționale 
și comisii parlamentare specializate care se ocupă de problema viitorului UE au fost deja 
organizate în diferite parlamente. O serie de vizite bilaterale pe acest subiect au fost organizate 
de PE de-a lungul anului 2017, în special la inițiativa Adunării Naționale a Franței. 

Apropierea agendei parlamentare de cetățeni în era modernă a fost, de asemenea, un subiect de 
pe ordinea de zi a Conferinței președinților parlamentelor din UE, care a avut loc în Slovacia în 
2017 (a se vedea capitolul 3.2).  

În concluziile adoptate de conferință, președinții și-au reafirmat angajamentul de a menține 
deschiderea parlamentară, asigurând transparența procesului legislativ și recunoscând că 
informațiile despre activitățile parlamentare aparțin domeniului public .  

În plus, președinții de parlamente au afirmat că parlamentele naționale și Parlamentul European 
joacă un rol esențial în apropierea cetățenilor de decidenții politici, precum și în comunicarea 
publică a politicilor europene și naționale. O mai bună comunicare cu privire la numeroasele 
rezultate pozitive ale politicilor europene și la funcționarea eficientă a instituțiilor europene, în 
conformitate cu tratatele, ar putea, de asemenea, contracara atitudinile antieuropene, discursurile 
de incitare la ură, știrile false și dezinformarea. 

În cadrul discuțiilor, Parlamentul European a subliniat importanța participării active a cetățenilor 
europeni la alegerile pentru Parlamentul European, care reprezintă o platformă de dezbatere 
constructivă, informativă și incluzivă pe tema viitorului Uniunii.  
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2.3 Viitorul UE ca actor global în contextul schimbărilor globale actuale  

Pentru a avea succes în abordarea și depășirea provocărilor actuale, în special a amenințărilor la 
adresa securității, Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilități pe scena mondială, să 
fie un actor global credibil și bazat pe valori și să aibă capacitatea de a acționa.  

În rezoluțiile sale, Parlamentul European a solicitat Uniunii să își intensifice eforturile pentru a 
stabili o cooperare concretă în cadrul politicii externe și de securitate comună (PESC) și al 
politicii de securitate și apărare comună (PSAC). Pentru a face față provocărilor tot mai mari, 
UE trebuie să își utilizeze întreaga gamă de instrumente de politică disponibile - diplomația, 
cooperarea pentru dezvoltare, instrumente economice și civile, strategii de prevenire a crizelor 
și post-conflict și operațiuni de menținere și de impunere a păcii. 

În 2017, Parlamentul European a militat în repetate rânduri pentru definirea progresivă a unei 
politici de apărare comune, pentru lansarea Fondului european de apărare și pentru dezvoltarea 
unei cooperări structurate permanente (PESCO) în cadrul UE. Instituția a recunoscut necesitatea 
de a crește eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC, a misiunilor de gestionare și de prevenire 
a crizelor, precum și a măsurilor de combatere a terorismului internațional. PE a cerut, de 
asemenea, îmbunătățirea securității cibernetice și consolidarea parteneriatului strategic dintre UE 
și NATO. 

În mare parte, aceste teme au figurat pe ordinea de zi a reuniunilor interparlamentare organizate 
de Parlamentul European și de parlamentele președinției. A existat un consens între participanți 
cu privire la necesitatea de a elabora o agendă ambițioasă de acțiune externă.  

Au avut loc discuții specializate la Conferința interparlamentară pentru politica externă și de 
securitate comună și politica de securitate și apărare comună (a se vedea capitolul 4.2) și la 
reuniunile tradiționale din cadrul comisiilor competente ale Parlamentului European. Legătura 
dintre securitatea externă și cea internă, precum și dimensiunea externă a migrației au fost, de 
asemenea, subiecte explorate la dezbaterile reuniunilor interparlamentare la nivel de comisii 
organizate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din cadrul 
Parlamentului European, iar la Conferința președinților de parlamente din UE s-a abordat 
subiectul de actualitate privind UE pe scena mondială. Contribuțiile participanților de la nivel 
înalt ce au reprezentat instituții ale UE și internaționale, ministere, parlamente naționale și 
fundații și centre de cercetare internaționale au fost foarte valoroase. 

În 2017, Comisia Europeană a efectuat o evaluare cuprinzătoare a politicii de securitate a UE, 
care s-a axat pe trei priorități tematice ale agendei europene de securitate: combaterea 
terorismului și prevenirea radicalizării, combaterea criminalității organizate și combaterea 
criminalității cibernetice. La cererea comisarului european pentru uniunea securității, Julian 
King, Comisia LIBE a organizat un schimb de opinii cu reprezentanți ai parlamentelor naționale 
și ai societății civile, deoarece opiniile acestora aduc o completare valoroasă la evaluare. Discuția 
s-a axat pe eficiența/ineficiența măsurilor existente de combatere a terorismului și a crimei 
organizate, pe efectul acestora asupra drepturilor fundamentale și pe adaptarea necesară a 
agendei de securitate la tendințele emergente. La COSAC LVIII, comisarul european Julian King 
a realizat o prezentare cuprinzătoare a situației actuale a uniunii securității și a făcut apel la 
parlamentele naționale de a transpune legislația până la termenul-limită, subliniind că este nevoie 
de voință politică și de o implicare reală în implementarea soluțiilor agreate. Dl King a promis, 
de asemenea, să continue să viziteze parlamentele naționale, dar a făcut apel la dialog strategic 
cu acestea în ceea ce privește peisajul securitar mai amplu. 
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În secțiunea „Construirea unei Uniuni a securității eficiente și sustenabilă” din Contribuția 
COSAC LVII, COSAC și-a exprimat în mod clar sprijinul pentru schimbul de informații și de 
date, interoperabilitatea sistemelor de informații, implementarea rapidă a măsurilor de combatere 
a terorismului, abordarea cauzelor profunde ale extremismului și consolidarea securității la 
frontierele externe. 

Concluziile Conferinței președinților parlamentelor din UE, care a avut loc la Bratislava în aprilie 
2017, reflectă rezultatul dezbaterii de la nivel înalt al conferinței privind viitorul UE ca actor 
mondial (a se vedea capitolul 3.2). Președinții parlamentelor din UE au îndemnat la consolidarea 
cooperării cu partenerii globali și cu cei din cadrul politicii europene de vecinătate, pentru a lupta 
împotriva amenințărilor și provocărilor globale. Aceștia au subliniat importanța legăturii 
transatlantice și a cooperării mai strânse în domeniul apărării. În pofida provocărilor interne 
existente, președinții au recunoscut necesitatea de a menține pe ordinea de zi chestiunea 
extinderii și politica de vecinătate a Uniunii Europene, drept o condiție prealabilă pentru 
stabilitatea din regiune și consolidarea instituțiilor democratice din aceste țări. 

În rezoluțiile sale, Parlamentul European a invitat, de asemenea, la promovarea stabilității și a 
prosperității în vecinătatea UE, prin intermediul unor inițiative care să promoveze dezvoltarea, 
democrația, buna guvernare și statul de drept. Din acest motiv, PE a susținut ideea de a avansa 
în cadrul procesului de negociere a extinderii prin consolidarea stabilității sociale, politice și 
economice și a democrației în țările candidate, fără a face concesii față de criteriile de aderare de 
la Copenhaga. Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European (AFET) a dezbătut 
perspectivele de integrare în UE și procesul de aderare al țărilor din Balcanii de Vest în cadrul 
reuniunii interparlamentare la nivel de comisii din noiembrie 2017 - un schimb de opinii la 
momentul oportun pe o temă anunțată drept una dintre principalele priorități ale Președinției 
bulgare.  

Pentru a eficientiza politica de cooperare pentru dezvoltare și pentru a asigura coerența și 
omogenitatea între politicile de securitate și de dezvoltare, PE a solicitat integrarea Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă și coerența politicilor în favoarea dezvoltării în politicile externe și 
interne ale UE. Comisia pentru dezvoltare a Parlamentului European (DEVE) a organizat o 
reuniune interparlamentară la nivel de comisii pe tema implementării Consensului european 
pentru dezvoltare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Actualul climat de securitate impune mobilizarea coerentă a tuturor instrumentelor de acțiune 
externă ale UE. UE ar trebui să se exprime la unison, să acționeze concertat și să își concentreze 
resursele asupra priorităților strategice. Parlamentele naționale vor avea, fără îndoială, o opinie 
clară cu privire la aceste subiecte în anii care vor veni. 

2.4 Controlul parlamentar mixt asupra Europol: progresele înregistrate cu privire la 
modalitățile practice 

Dezbaterile privind eficiența cooperării polițienești și judiciare, inclusiv privind schimbul rapid 
de informații între autoritățile naționale prin Europol și Eurojust, au confirmat importanța și 
urgența finalizării discuțiilor privind modalitățile practice referitoare la controlul parlamentar 
asupra Europol. Anul 2017 a fost marcat de o serie de progrese importante în crearea Grupului 
mixt de control parlamentar (GMCP) asupra Europol de către Conferința președinților de 
parlamente din UE. În perioada 9-10 octombrie 2017, la Bruxelles, a avut loc reuniunea 
constitutivă a acestui nou organism mixt, alcătuit din Parlamentul European și din parlamentele 
naționale.  
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În urma unui amplu proces de consultare a parlamentelor naționale realizat de către troica 
prezidențială, președinții de parlamente din UE și Parlamentul European, la reuniunea din 24 
aprilie 2017, au creat GMCP, care a primit mandat de a-și defini organizarea strictă și 
regulamentul de procedură. 

Înainte de reuniunea sa constitutivă din octombrie 2017 de la Parlamentul European din 
Bruxelles, copreședinții GMCP (PE și parlamentul Estoniei) au pregătit un proiect de regulament 
de procedură deschis la amendamente scrise. O serie de parlamente naționale au depus 
amendamente la proiect, prin care au abordat aspecte precum procedurile decizionale ale GMCP 
și rolurile asumate de troica prezidențială și de secretariat. 

Având în vedere faptul că Danemarca, respectând rezultatul referendumului, nu a luat parte la 
adoptarea Regulamentului Europol, parlamentul danez a fost invitat să participe la reuniunea 
constitutivă a GMCP în calitate de observator. Înainte de reuniunea constitutivă, Comisia pentru 
afaceri europene din parlamentul danez s-a adresat copreședinților reafirmându-și dorința de a 
se alătura GMCP ca membru cu drepturi depline. 

În încercarea de a găsi un echilibru între diferitele poziții prezentate și pentru a facilita posibila 
adoptare a regulamentului de procedură, copreședinții au revizuit proiectul de regulament de 
procedură în acord cu majoritatea opiniilor exprimate în cadrul reuniunii.  

Deși majoritatea parlamentelor au fost deschise față de compromisul propus, nu s-a ajuns la 
consens cu privire la versiunea revizuită a textului.  

Adoptarea regulamentului de procedură a fost amânată pentru reuniunea următoare.2  

2.5 Dimensiunea externă a migrației 

Migrația a continuat să domine politica UE pe parcursul anului 2017. UE s-a orientat treptat către 
o abordare cuprinzătoare și eficientă, care include atât acțiuni interne, cât și externe. Reamintind 
principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii în chestiunile referitoare la 
migrație, Parlamentul European a subliniat în mod repetat că salvarea vieților omenești trebuie 
să fie prioritatea absolută. La nivel global, discuțiile privind noile pacte globale privind migrația 
și refugiații au oferit UE ocazia de a reflecta asupra unei viziuni strategice pe termen lung în 
materie de migrație. 

În 2017, discuțiile interparlamentare s-au axat pe dimensiunea externă a migrației. În diferite 
foruri, au avut loc schimburi animate cu parlamentari, experți și membri ai organelor executive 
naționale și ale UE .  

Președinția malteză a Consiliului UE a făcut din migrație una dintre prioritățile sale, inclusiv ca 
parte a dimensiunii sale parlamentare. În cadrul reuniunii plenare a COSAC LVII s-a dedicat o 
sesiune specială migrației, cu accent deosebit pe combaterea introducerii ilegale de migranți și a 
traficului de ființe umane, precum și pe instituirea unei politici umane eficiente de returnare și 
de readmisie. Discuția a fost oportună, întrucât Declarația de la Malta a șefilor de stat din 3 
februarie 2017 a făcut referire la eforturile depuse pentru stabilizarea situației din Libia și 
consolidarea capacităților pentru combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de 
ființe umane. 

                                                
2 Reuniunea a avut loc la 18 -19 martie 2018, la Sofia, Bulgaria, și s-a încheiat cu adoptarea cu succes a 
regulamentului de procedură. 
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Cel de-al 27-lea raport bianual al COSAC a subliniat că majoritatea parlamentelor naționale au 
discutat planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020) și 
strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane (2012-2016).  

În intervenția sa principală, dl George Vella, ministrul afacerilor externe al Maltei, a explicat că 
principalele provocări legate de fenomenul migrației sunt: apariția de noi rute, creșterea 
numărului de tineri migranți neînsoțiți și schimbări în modelul de afaceri al traficanților de 
persoane. El a descris cooperarea cu țările terțe, în special în ceea ce privește returnarea și 
readmisia, ca o abordare strategică menită să asigure faptul că migrația este gestionată într-o 
manieră mai umană și mai eficientă. Dl Vella a subliniat, de asemenea, că trebuie promovată 
migrația legală.  

În discursul său, dna Maite Pagazaurtundúa Ruiz, membră a Comisiei LIBE a PE, a susținut 
poziția Parlamentului European vizând solidaritatea și respectarea drepturilor fundamentale, 
precum și necesitatea ca Europa să elaboreze o politică armonizată în materie de migrație, care 
să se ghideze după principiile etice, drepturile omului și demnitatea umană. Ea a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a promova canalele legale de migrație, descurajând astfel, introducerea 
ilegală de migranți.  

Dl Lucio Romano, vicepreședinte al Comisiei pentru politici europene a Senatului italian, a 
prezentat rezultatele vizitei delegației la COSAC la centrul de primire Pozzallo, din Sicilia, vizită 
care a avut loc la 5-6 mai 2017, la inițiativa parlamentului Italiei. Vizita, care a constituit o 
activitate fără precedent pentru COSAC, a vizat sensibilizarea mai mare a membrilor 
parlamentelor naționale cu privire la problema migrației și la nevoia unei abordări paneuropene, 
aplicând valorile solidarității și drepturilor omului. La vizită au participat douăzeci și opt de 
deputați din 18 state membre, deputați din Parlamentul European, președinții a patru consilii 
regionale în numele tuturor regiunilor italiene și 11 parlamentari italieni. 

Bazându-se pe schimburile de opinii care au avut loc în Malta, Președinția estoniană a COSAC 
a inclus pe ordinea de zi a COSAC LVIII sesiunea intitulată „Dimensiunea externă a migrației 
— prevenirea și combaterea migrației neregulamentare”.  

Rezultatul dezbaterilor și concluziile celui de al 28-lea raport bianual al COSAC s-au reflectat 
în Contribuția COSAC LVIII. În secțiunea privind migrația, Contribuția COSAC a subliniat 
importanța următoarelor aspecte: asistența pentru dezvoltare pentru țările de tranzit și de origine, 
necesitatea ca statele membre să consolideze Fondul fiduciar al UE pentru Africa, noul plan de 
investiții externe și sprijinul pentru acțiunea UE în combaterea activităților infracționale ale 
călăuzelor și traficanților. În plus, s-a subliniat necesitatea unui compromis cu privire la sistemul 
european comun de azil, necesitatea de a consolida politica de returnare a UE și de a asigura 
implementarea integrală și nediscriminatorie a acordurilor privind readmisia ale UE cu țările 
terțe. În plus, a fost subliniată importanța unor căi legale, ca alternative la călătoriile 
neregulamentare și periculoase. 

Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica de 
securitate și apărare comună a abordat, de asemenea, dimensiunea externă a migrației. 

Conferința, care a avut loc în Malta în primul semestru al anului 2017, a dezbătut răspunsul 
european la instabilitatea și la amenințările din sudul Mediteranei și din Orientul Mijlociu. 
Sesiunea i-a reunit pe coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului, pe Înaltul Comisar 
al ONU pentru Refugiați și pe Secretarul executiv al Institutului Internațional pentru Justiție și 
al Fundației pentru statul de drept. Unul din atelierele conferinței s-a intitulat „Politica de 
migrație a UE în 2017 și în anii următori”.  
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În mod similar, la sesiunea intitulată „Situația de dincolo de granițele UE” din cadrul Conferinței 
interparlamentare pentru PESC/PSAC, organizată în Estonia, s-au discutat aspecte legate de 
migrație. Dl Sven Mikser, ministrul afacerilor externe al Republicii Estonia, a fost principalul 
vorbitor. Rezultatele dezbaterilor au fost incluse în secțiuni specifice ale concluziilor Președinției 
malteze și în rezumatul adoptat de Președinția estonă la sfârșitul conferințelor. 

În februarie 2017, în contextul activității sale privind reforma sistemului european comun de 
azil, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a organizat o reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii cu tema „A treia reformă a sistemului european comun de 
azil: pregătiți să răspundem provocărilor”. Reuniunea a reprezentat un forum pentru schimburi 
de vederi fructuoase între membrii Parlamentului European și ai parlamentelor naționale, precum 
și între experți. Mai multe sesiuni și ateliere desfășurate în paralel s-au axat pe distribuirea 
echitabilă a solicitanților de azil, pe conceptele de țară de origine sigură și țară terță sigură, pe 
cooperarea administrativă în temeiul Regulamentului Dublin și pe protecția copiilor în contextul 
migrației.  

2.6 Cooperarea interparlamentară pe aspecte instituționale 

În 2017, parlamentele din UE au depus eforturi susținute pentru a identifica posibile îmbunătățiri 
ale cooperării pe chestiuni instituționale, în plus față de cea privind dosare politice și legislative. 
Cooperarea interparlamentară privind programul anual de lucru al Comisiei Europene și privind 
transparența procesului decizional au fost prioritare pe ordinea de zi. 

Pe baza rezultatelor schimburilor desfășurate în anii anteriori, aceste discuții au condus la 
inițiative de cooperare concrete. 

2.6.1 Cooperarea interparlamentară privind programul anual de lucru al Comisiei 
Europene 

Conform sugestiei incluse în Contribuția COSAC LV din aprilie 2017, președinția malteză a 
COSAC a transmis Comisiei Europene o listă combinată de priorități, elaborată pe baza 
contribuțiilor parlamentelor naționale.  

Una dintre sesiunile din cadrul reuniunii președinților COSAC, care a avut loc în cadrul 
președinției malteze, a fost dedicată cooperării interparlamentare privind programul anual de 
lucru al Comisiei Europene din 2017, iar la discuții s-au prezentat atât opinii din partea 
Parlamentului European, cât și perspective ale parlamentelor naționale.  

În discursul său, dl Bastiaan Van Apeldoorn, președintele Comisiei pentru afaceri europene din 
Senatul Țărilor de Jos, a prezentat procedura de selectare a priorităților stabilite de Senatul 
Țărilor de Jos, precum și potențialul de cooperare interparlamentară cu privire la programul de 
lucru al Comisiei Europene. În opinia sa, selectarea propunerilor prioritare de control a condus, 
printre altele, la o mai mare concentrare asupra lucrărilor comisiilor, la un mai mare accent pe 
propuneri într-un stadiu incipient al procesului legislativ, pe includerea automată pe agenda 
comisiilor, câștigându-se astfel timp, ceea ce este crucial în cazul verificărilor privind 
subsidiaritatea, precum și posibilitatea ca părțile implicate să-și aducă contribuția într-un stadiu 
incipient. Parlamentele naționale au fost invitate să acționeze colectiv și să se coordoneze cu 
privire la programul de lucru al Comisiei, contribuind astfel la consolidarea legitimității 
democratice a UE. 

Dna Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului 
European și copreședintă a delegației Parlamentului European la COSAC, a prezentat poziția PE 
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și a recunoscut importanța cadrului interinstituțional pentru activitățile comune privind 
prioritățile UE și atât de necesara implicare a parlamentelor naționale. Ea a afirmat că programul 
anual de lucru al Comisiei trebuie privit în cadrul programului multianual și trebuie monitorizat 
ca un ciclu, de la etapa de pregătire, la cea de implementare. Buna cooperare interinstituțională, 
care a început să se dezvolte odată cu introducerea Acordului interinstituțional din 2016 privind 
o mai bună legiferare și cu Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE, ar putea 
deveni baza pentru viitoarele discuții cu privire la prioritățile UE. Președinta Hübner a solicitat 
parlamentelor naționale să decidă cu privire la modul în care poate fi influențat programul de 
lucru al Comisiei pe baza experienței de la nivel național, menționând capacitatea lor unică de a 
influența atât guvernele naționale, cât și Comisia Europeană. Discursul său principal a fost o 
ocazie de a afirma disponibilitatea Parlamentului European de a aduce mesajele politice ale 
parlamentelor naționale la nivel european.  

2.6.2 Cooperarea interparlamentară cu privire la transparența procesului decizional al UE  

Cooperarea practică a parlamentelor naționale între ele și cu Parlamentul European a figurat pe 
ordinea de zi a reuniunii plenare a COSAC LVIII. În cadrul sesiunii intitulate „Uniunea 
Europeană mai aproape de cetățenii săi”, a fost discutată pe larg problema accesului la informații, 
ca o condiție preliminară pentru ca cetățenii să își poată exercita dreptul de a participa la procesul 
democratic. Dl Pieter Omtzigt, membru al parlamentului neerlandez, a ținut un discurs foarte 
apreciat cu privire la necesitatea de a îmbunătăți transparența procesului decizional politic al UE. 
Acest lucru ar aduce beneficii nu doar cetățenilor, ci și reprezentanților acestora, care ar putea 
îndeplini mai bine rolul de control ce le revine.  

El a susținut că Consiliul UE a încălcat reglementările UE în materie de transparență deoarece 
nu a acordat membrilor parlamentelor naționale acces suficient la documente și la rezultatul 
votului. Negocierile privind bugetul UE, privind Brexitul sau deciziile Fondului european de 
stabilitate financiară și Mecanismului european de stabilitate au dovedit, că „procesul decizional 
din statele membre este opac și împiedică realizarea acțiunilor de control”. Delegațiile 
parlamentului olandez au prezentat participanților la COSAC un document de poziție cu privire 
la transparența UE, care prezintă măsurile care pot să facă procesul legislativ al UE mai accesibil. 
Ca urmare a inițiativei olandeze, 26 de parlamente/camere parlamentare au semnat o scrisoare 
comună referitoare la transparența procesului decizional politic al UE, care conține recomandări 
adresate instituțiilor UE. 

Inițiativa reflectă preocupările care au condus la deschiderea unei anchete de către 
Ombudsmanul European, în martie 2017, în care au fost adresate întrebări specifice Consiliului, 
a fost lansată o consultare publică, au fost inspectate dosare ale Consiliului și, în cele din urmă, 
au fost formulate recomandări privind modul în care se poate îmbunătăți transparența procesului 
legislativ al Consiliului. 

În concluziile președinției Conferinței președinților parlamentelor din UE, care a avut loc la 
Bratislava în 2017, președinții și-au reafirmat angajamentul față de deschiderea parlamentară 
care garantează transparența procesului legislativ și recunoaște necesitatea ca opinia publică să 
fie informată despre activitățile parlamentare.  

2.6.3 Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

Cooperarea interparlamentară a sporit capacitatea parlamentelor naționale de a monitoriza 
guvernele naționale și s-a dovedit a fi un instrument important pentru o implicare calitativă și 
aprofundată a parlamentelor naționale în procesul decizional al UE. Implicarea pozitivă a 
parlamentelor naționale în activitățile UE este foarte apreciată de Parlamentul European. Rolul 



 

 
 

20 

lor principal este de a controla guvernele naționale și politicile lor naționale în cadrul Consiliul 
UE. Acestea pot oferi, de asemenea, o platformă pentru o veritabilă dezbatere națională- publică 
și transparentă - în ceea ce privește politicile UE din țările lor și pentru comunicarea cu cetățenii.  

La aproape zece ani de la semnarea Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru afaceri 
constituționale a Parlamentului European a considerat că este momentul oportun să elaboreze un 
raport din proprie inițiativă intitulat „Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la 
parlamentele naționale” (raportor Paulo Rangel).  

Raportul a urmărit să evalueze folosirea mecanismelor actuale de participare a parlamentelor 
naționale la procesul politic european. Raportul analizează posibilele îmbunătățiri la aceste 
mecanisme, pentru a aduce mai aproape proiectul european de parlamentele naționale. Raportul 
evaluează, de asemenea, dezbaterea politică structurată dintre Comisia Europeană și 
parlamentele naționale. 

În urma unei serii de ateliere, studii, contribuții din partea parlamentelor naționale, misiuni și o 
reuniune interparlamentară la nivel de comisii, cu participarea parlamentelor naționale, care a 
avut loc în aprilie 2017, și în urma votului din Comisia AFCO, rezoluția a fost adoptată în 
sesiunea plenară a PE din luna aprilie 2018. 

3. Organisme parlamentare instituționale  

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 principal în definirea direcției și a activității COSAC. 
Aceasta este sprijinită de o troică prezidențială în cadrul căreia Parlamentul European este 
membru permanent. Președinția se poate baza și pe susținerea organizatorică a unui mic 
secretariat, găzduit de Parlamentul European și condus de un funcționar detașat de la un 
parlament național („membru permanent”). A se vedea www.cosac.eu 

2017 a fost un an deosebit pentru COSAC în ceea ce privește președințiile. În primul semestru 
al anului, președinția malteză a COSAC a fost afectată de decizia guvernului de a convoca alegeri 
anticipate, dizolvând parlamentul. În plus, decizia guvernului Regatului Unit de a invoca 
articolul 50 din TUE în urma rezultatului referendumului din iunie 2016 a afectat în mod direct 
activitatea COSAC. Regatul Unit a decis să renunțe la Președinția Consiliului în al doilea 
semestru al anului 2017 și Estonia a preluat mai devreme președinția.  

În pofida implicațiilor practice pentru organizarea activității organismului parlamentar, acesta 
și-a menținut toate reuniunile și dezbaterile la un nivel ridicat de intensitate și angajament. 

Temele alese de către președinții au variat de la „economia albastră” la piața unică digitală și la 
uniunea securității. Cu toate acestea, cele trei domenii principale de preocupare au fost: Brexit, 
viitorul UE și problema complexă a politicilor din domeniul migrației și azilului.  

Parlamentele naționale și-au exprimat în mod clar dorința de a fi informate corect despre stadiul 
negocierilor pentru Brexit. În acest sens, delegația PE a contribuit, de asemenea, la fluxul 
continuu de informații. Copreședintele delegației PE, dna Mairead McGuinness, vicepreședintă 



 

 
 

21 

a Parlamentului European, și dna Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru afaceri 
constituționale a Parlamentului European, au explicat pe larg de poziția Parlamentului European 
privind decizia Regatului Unit de a părăsi UE și criteriile fundamentale pentru desfășurarea 
negocierilor. S-au discutat rezultatul regretabil al referendumului din iunie 2016 și costurile 
aferente pentru ambele părți. În intervențiile pe această temă, copreședintele au subliniat 
obiectivele esențiale și valorile de referință: apărarea valorilor și libertăților fundamentale ale 
UE, garantarea drepturilor cetățenilor UE care trăiesc în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului 
Unit care trăiesc în UE și, nu în ultimul rând, obligația de a evita orice întrerupere a procesului 
de pace din Irlanda de Nord. Parlamentele naționale au avut, de asemenea, ocazia să facă schimb 
de opinii cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit, dl Michel Barnier, care a participat la toate 
reuniunile plenare ale COSAC începând de la referendumul din Regatul Unit din iunie 2016. 

Viitorul UE a ocupat, de asemenea, un interval considerabil de timp în cursul dezbaterilor. 
Necesitatea de a aduce cetățenii UE mai aproape de instituțiile Uniunii și de acțiunile lor a fost 
recunoscută ca o responsabilitate comună. Aceasta se datorează în mare măsură implicării 
neobosite a dnei Mairead McGuinness, vicepreședintă a Parlamentului European, în cooperarea 
cu parlamentele naționale. Atmosfera de încredere reînnoită a permis o consolidare semnificativă 
a schimburilor. În acest context, cea mai semnificativă dezbatere a avut loc în cadrul reuniunii 
plenare LVIII de la Tallinn, la care președinta Estoniei, dna Kersti Kaljulaid, dl Michel Barnier 
și dna Danuta Hübner au evidențiat activitatea remarcabilă a proiectului european, neajunsurile 
sale, motivele pentru care anumite aspecte nu au fost întâmpinate cu pregătirea adecvată, 
subliniindu-se totodată valoarea adăugată a acțiunii concertate pentru soluționarea problemelor 
globale.  

Chestiunea migrației este, probabil, domeniul în care nu s-au făcut progrese importante pentru 
găsirea unor posibile soluții, deși atmosfera a fost mai curând pozitivă. Fără îndoială, tonul aspru 
al dezbaterii s-a diminuat față de cel din ultimii doi ani, dar fără prea multe semne de convergență 
înspre o soluție pe termen lung. Abordarea realistă, uneori minimalistă din punctul de vedere al 
Parlamentului European, poate explica unghiurile alese de președinții: dimensiunea externă a 
migrației și aspecte de securitate. 

Acestea fiind spuse, atmosfera mai deschisă a permis purtarea unor discuții mai fructuoase și 
mai concrete. În consecință, COSAC, în calitate de for comun al tuturor parlamentelor din UE a 
fost îmbogățită.  

COSAC LVII de la Valletta nu a adoptat o contribuție politică din cauza absenței delegației din 
partea președinției și a unui mandat politic.  

Unele dintre chestiunile abordate în dezbaterile COSAC de la Valletta au fost incluse de 
președinția estonă în Contribuția COSAC LVIII, adoptată cu consens foarte larg al delegațiilor, 
prin aclamare. 

3.2 Conferințele anuale și informale ale președinților parlamentelor din statele membre 
ale Uniunii Europene (EUSC) 

Conferința anuală a președinților parlamentelor din statele membre ale UE (EUSC) are la 
bază orientările adoptate în 2010 la Stockholm. Orientările prevăd o reuniune anuală, 
organizată de statul membru care deține președinția în al doilea semestru al anului respectiv 
și care are loc în cursul președinției din primăvara anului următor. Conferința adoptă 
concluzii fără caracter obligatoriu pentru președinție și are, de asemenea, sarcina de a 
supraveghea coordonarea activităților interparlamentare ale UE. Pot fi convocate reuniuni 
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extraordinare ale EUSC, însă în 2017 acest format a fost înlocuit cu un summit informal al 
președinților de parlamente. A se vedea www.ipex.eu 

Conferința anuală a președinților parlamentelor din statele membre ale UE a avut loc la 
Bratislava, în perioada 23-24 aprilie 2017. Ea a fost prezidată de dl Andrej Danko, președintele 
Consiliului Național al Republicii Slovace. 

Participanții la conferință au fost împărțiți în două grupuri: un grup a discutat despre viitorul UE 
ca actor mondial și despre rolul parlamentelor naționale și celălalt grup a discutat despre 
schimbul de bune practici pentru a aduce agenda parlamentară mai aproape de cetățeni. Cu toate 
acestea, problema cea mai concretă pentru această conferință a fost acordul privind modalitățile 
de a înființa Grupul mixt de control parlamentar asupra EUROPOL, care nu a fost un punct 
separat pe ordinea de zi a conferinței. Decizia privind controlul comun asupra Europol a fost 
anexată la concluzii, a fost convenită prin consens și nu a fost necesară o dezbatere în cadrul 
conferinței plenare. 

În ceea ce privește viitorul UE, în contextul schimbărilor din peisajul geopolitic internațional 
actual, președinții au subliniat necesitatea unei Uniuni mai puternice pe scena mondială, fapt 
care necesită relații echilibrate pe baza normelor și standardelor internaționale, precum și un 
efort comun și o cooperare consolidată cu partenerii globali și cu țările din vecinătatea europeană 
pentru a lupta împotriva amenințărilor și provocărilor globale. Președinții au recunoscut că aceste 
obiective pot fi realizate numai dacă UE acționează împreună. În acest sens, președinții au luat 
act de eforturile depuse de unele state membre de a se angaja la o cooperare mai strânsă în 
domeniul apărării, subiect care ar putea figura pe ordinea de zi a EUSC din 2018. 

În ceea ce privește obiectivul de a apropia agenda parlamentară de cetățeni, președinții au 
recunoscut că implicarea și participarea cetățenilor la viața politică este o piatră de temelie a 
democrației și că parlamentele naționale și Parlamentul European au un rol esențial în reducerea 
distanței dintre cetățeni și procesul decizional. Președinții au considerat că trebuie realizate mai 
multe acțiuni la toate nivelurile instituționale, național sau european, cu scopul de a apropia 
Europa de cetățenii ei, într-o manieră ușor de înțeles și printr-un angajament care să pună 
accentul pe istorie și pe valorile comune. Președinții au considerat că consolidarea dimensiunii 
sociale a politicilor naționale și europene ar putea contribui în mod semnificativ la acest obiectiv. 

Conferința extraordinară care a avut loc cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea 
Tratatului de la Roma  

În contextul Brexitului și pe fondul mai multor crize cu care UE s-a confruntat în 2016, 
președinții de parlamente din UE s-au reunit la o conferință extraordinară, o ocazia aniversării 
semnării Tratatelor de la Roma, în urmă cu 60 de ani, acesta reprezentând un act de unitate. 
Conferința extraordinară a avut loc la sediul parlamentului italian, sub egida președintei Camerei 
Deputaților din Italia, dna Laura Boldrini, și a președintelui Senatului italian, dl Pietro Grasso. 

Parlamentul European a fost reprezentat de Președintele său nou-ales, dl Antonio Tajani, care a 
fost și vorbitor principal. Acesta a subliniat că trebuie să se pună accentul pe reformarea și 
îmbunătățirea Uniunii Europene, pentru a o face mai democratică și mai capabilă să răspundă 
așteptărilor cetățenilor. 

Alți vorbitori de la acest eveniment solemn au fost dl Romano Prodi, fostul președinte al 
Comisiei Europene, dl Donald Tusk, Președintele Consiliului European, dl Frans Timmermans, 
prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, dl Giorgio Napolitano, președintele Republicii 
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Italiene, dl Mario Monti, fost comisar european și a fost președinte al Consiliului de Miniștri și 
dl Paolo Gentiloni, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene. 

4. Dialogul interparlamentar 
4.1 Săptămâna parlamentară europeană și Conferința interparlamentară pentru 

stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană (IPC SECG) 

Articolul 13 din așa-numitul pact bugetar prevede organizarea unei conferințe 
interparlamentare pentru a discuta despre politicile bugetare și alte aspecte vizate de acord. 
În 2015, Conferința președinților parlamentelor din UE a adoptat regulamentul de procedură 
al Conferinței interparlamentare pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în 
Uniunea Europeană (IPC SECG). Conferința reunește toate parlamentele naționale și 
Parlamentul European. Parlamentele membre au libertatea de a stabili dimensiunea și 
componența delegațiilor lor. A se vedea www.ipex.eu 

Săptămâna parlamentară europeană (EPW) și Conferința interparlamentară pentru stabilitate, 
coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană au loc periodic în cadrul cooperării 
interparlamentare și au devenit un adevărat forum de dezbateri interparlamentare în aceste 
domenii de acțiune din ce în ce mai importante.  

Ediția din 2017 a Săptămânii parlamentare europene a avut loc între 30 ianuarie și 1 februarie 
2017 la sediul Parlamentului European din Bruxelles. La fel ca și în anii anteriori, în cadrul 
Săptămânii parlamentare europene 2017 au avut loc două evenimente: 

• Conferința privind semestrul european, organizată de Parlamentul European. Aceasta a 
constituit o oportunitate de a face schimb de informații despre cele mai bune practici în 
aplicarea ciclurilor semestrului european și de consolidare a cooperării pentru monitorizarea 
acțiunilor întreprinse de autoritățile executive de la nivel național și european în cadrul 
ciclului semestrului european. 

• Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în 
Uniunea Europeană, organizată și prezidată de Camera Reprezentanților din Malta împreună 
cu Parlamentul European. Conferința este un forum pentru dezbateri fructuoase și schimb de 
cele mai bune practici privind punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la 
cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. Conferința contribuie, de 
asemenea, la asigurarea responsabilității democratice în domeniul guvernanței economice și 
politicii bugetare în UE, îndeosebi în uniunea economică și monetară (UEM), ținând seama 
de dimensiunea socială și fără a afecta competențele parlamentelor naționale din UE. 

Săptămâna parlamentară europeană a reunit peste 100 de membri ai parlamentelor naționale din 
întreaga Uniune Europeană și deputați din Parlamentul European, care au dezbătut chestiuni 
economice, bugetare și sociale.  

În cadrul Președinției Consiliului UE asigurată de Estonia, parlamentul Estoniei a găzduit 
Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea 
Europeană, care a avut loc în perioada 29-31 octombrie 2017 la Tallinn. Conferința s-a axat pe 
schimbul de opinii cu privire la următoarele patru teme: viitorul UEM, măsuri pentru stimularea 
economiei și a asistenței financiare, provocări bugetare ale Uniunii Europene și colectarea 
eficientă a impozitelor. În cele trei zile ale conferinței, Dl Eiki Nestor, președintele parlamentului 
estonian, și dl Remo Holsmer, președintele adjunct al Comisiei de finanțe a parlamentului 
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estonian, au fost gazdele a 172 de parlamentari și membri reprezentând 26 de state membre, 
Parlamentul European, Comisia Europeană, Norvegia și Muntenegru. 

4.2 Cooperarea interparlamentară în politica externă și de securitate (IPC PESC/PSAC) 

Instituită prin decizia Conferinței președinților parlamentelor din UE din 2012, 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 
cooperare cu Parlamentul European, la conferință participă în mod regulat 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 vital. A se vedea www.ipex.eu 

În 2017, cea de-a 10-a și de-a 11-a Conferință interparlamentară pentru PESC/PSAC au avut loc 
în Malta (26-28 aprilie), respectiv la Tallinn (2-4 septembrie). Delegațiile Parlamentului 
European la ambele reuniuni au fost compuse din membri ai Comisiei pentru afaceri externe și 
ai Subcomisiei pentru securitate și apărare și au fost conduse de dl David McAllister, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe. 

În timpul Conferinței interparlamentare pentru politica externă și de securitate comună și politica 
de securitate și apărare comună, organizată în cadrul Președinției malteze a Consiliului UE, 
discuțiile s-au axat pe următoarele teme: dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate și 
răspunsul european la instabilitatea și la amenințările din sudul Mediteranei și din Orientul 
Mijlociu. Ateliere separate au fost dedicate politicii în domeniul migrației a UE în 2017 și în anii 
următori; Combaterea propagandei și a războiului informațional; planul de acțiune european în 
domeniul apărării și relațiile UE-NATO. Conferința a adoptat concluzii cuprinzătoare cu 
recomandări concrete cu privire la toate aceste subiecte. 

În a doua jumătate a anului 2017, la inițiativa parlamentului estonian, conferința a optat pentru 
discuții și schimb de informații cu privire la chestiuni precum: Europa în context global; 
revigorarea unității occidentale și a relațiilor transatlantice; prioritățile UE în domeniul 
PESC/PSAC; situația actuală dincolo de frontierele UE; modalități de consolidare a apărării 
europene și aspecte practice ale lumii hibride, inclusiv în sfera cibernetică, și comunicarea 
strategică. În cadrul conferinței, au fost dedicate seminare specifice frontierelor Uniunii 
Europene, cu accent pe țările din Balcanii de Vest, țările din cadrul Parteneriatului estic și Rusia.  

În declarația lor comună, copreședinții au confirmat că pariciparea la conferința bianuală a 
permis parlamentarilor naționali și europeni să își coordoneze pozițiile politice cu privire la 
chestiuni de securitate și apărare, cu scopul de a spori eficacitatea procesului de elaborare a 
politicilor la nivel național și la nivelul UE în abordarea provocărilor globale. 
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4.3 Reuniuni interparlamentare la nivel de comisii și alte reuniuni interparlamentare 

În plus față de cele două conferințe interparlamentare periodice, comisiile Parlamentului 
European organizează anual până la 20 de reuniuni interparlamentare la nivel de comisii, la 
care invită comisii omologe din parlamentele naționale să se implice în dezbateri tematice. 
Parlamentul țării care exercită președinția organizează ad-hoc și alte tipuri de reuniuni 
interparlamentare.  

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale s-au intensificat mult în ultimii 
ani. Discuțiile din cadrul reuniunilor interparlamentare la nivel de comisii oferă parlamentarilor 
o platformă pentru schimburi de opinii mai specifice și mai axate pe probleme legislative și 
politice importante de interes comun. În prezent, reuniunile interparlamentare la nivel de comisii 
constituie un element dinamic al cooperării interparlamentare și figurează pe agenda anuală a 
comisiilor Parlamentului European. Prezența constantă și implicarea la nivel înalt din partea 
parlamentelor naționale a încurajat o reflecție la nivelul PE privind modalitatea optimă de a 
garanta că reuniunile sunt reciproc avantajoase și adaptate scopului pentru care au fost create. 

În 2017 au fost organizate 15 reuniuni interparlamentare la nivel de comisii, majoritatea în format 
tradițional de reuniuni interparlamentare la nivel de comisii, dar au avut loc și schimburi de 
opinii. Reuniunile au fost organizate la Bruxelles, la inițiativa uneia sau mai multor comisii ale 
Parlamentului European, cu sprijinul Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale. 
Numărul deosebit de mare de reuniuni și alegerea finală a subiectelor au fost rezultatul unui 
exercițiu complex de echilibrare a priorităților legislative și politice ale parlamentelor UE și a 
celor impuse de evoluțiile de la nivel internațional. În 2017, 450 de membri ai parlamentelor 
naționale s-au întâlnit cu 400 de deputați din Parlamentul European, în reuniuni organizate de 
nouă comisii parlamentare diferite. Trei comisii au organizat mai mult de un eveniment la care 
au participat parlamente naționale: Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(LIBE) a organizat trei evenimente, iar Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) și 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) au organizat fiecare câte două 
reuniuni interparlamentare la nivel de comisii.  

Parlamentul European s-a asigurat că în calendarul activităților interparlamentare figurează în 
mod regulat următoarele evenimente: Săptămâna parlamentară europeană (a se vedea capitolul 
4.1), schimbul anual de opinii privind ciclul semestrului european, reuniuni bianuale ale 
comisiilor pentru afaceri externe în cadrul Conferinței interparlamentare pentru PESC/PSAC (a 
se vedea capitolul 4.2) și reuniunea Comisiei Parlamentului European pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen care marchează Ziua Internațională a Femeii la 8 martie.  

În 2017, pe lângă reuniunea interparlamentară la nivel de comisii din luna martie privind 
capacitarea economică a femeilor, Comisia FEMM a marcat Ziua internațională pentru 
eliminarea violenței împotriva femeilor prin organizarea unei reuniuni interparlamentare la nivel 
de comisii cu tema „Convenția de la Istanbul: combaterea violenței împotriva femeilor la nivel 
național și la nivelul UE”. 

Pe parcursul anului 2017, comisiile Parlamentului European au contribuit în mod activ și 
substanțial la dezbaterea de actualitate cu privire la viitorul Europei, prin formularea de 
propuneri concrete pentru reformarea politicilor și a instituțiilor sale. Ori de câte ori a fost posibil, 
comisiile parlamentare au invitat parlamentele naționale să discute aceste subiecte în reuniunile 
interparlamentare la nivel de comisii.  
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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a organizat o reuniune interparlamentară 
la nivel de comisii privind cea de a treia reformă a sistemului european comun de azil și o alta 
privind stabilirea unui mecanism al UE privind democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale. Comisia LIBE a organizat, de asemenea, un schimb de opinii cu parlamentele 
naționale și cu societatea civilă cu tema „Evaluare cuprinzătoare a politicii de securitate a UE”.  

Comisia pentru afaceri constituționale a invitat parlamentele naționale la reuniunea 
interparlamentară la nivel de comisii cu tema „Viitorul Europei: perspective cu privire la 
propunerile Parlamentului European și Cartea albă a Comisiei”. Ca etapă pregătitoare în 
elaborarea raportului intitulat „Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la 
parlamentele naționale”, AFCO a organizat o reuniune interparlamentară specială la nivel de 
comisii, în care parlamentarii și experții au primit din partea raportorului și a comisiei informații 
directe cu privire la acest subiect.  

Comisia pentru dezvoltare regională a pus accentul pe viitorul politicii de coeziune de după anul 
2020. Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European (AFET) a dezbătut perspectivele 
extinderii UE și procesul de aderare al țărilor din Balcanii de Vest. A fost un schimb de opinii la 
momentul oportun pe o temă anunțată drept una dintre principalele priorități ale Președinției 
bulgare. Parlamentele naționale au participat la dezbaterea privind rolul UE pe scena mondială, 
la reuniunea interparlamentară la nivel de comisii cu tema „Transpunerea în practică a 
consensului european pentru dezvoltare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă”, organizată de 
Comisia pentru dezvoltare.  

Un eveniment marcant din 2017 a fost organizarea de către Comisia LIBE împreună cu 
Președinția estonă a reuniunii constitutive a Grupului mixt de control parlamentar asupra 
Europol, rezultatul unui proces laborios de consultare și schimburi de opinii (a se vedea capitolul 
2.3).  

O tendință recentă în cadrul cooperării interparlamentare a fost invitația adresată parlamentelor 
naționale să participe la conferințe la nivel înalt care au avut loc la inițiativa și sub auspiciile 
Președintelui Parlamentului European. Prima conferință la nivel înalt a avut ca temă gestionarea 
migrației și a avut loc la 21 iunie 2017, fiind urmată de evenimente similare cu următoarele teme: 
turismul (27 septembrie 2017), finanțarea în domeniul energiei ecologice (7 noiembrie 2017) și 
un parteneriat reînnoit cu Africa (22 noiembrie 2017). Conferințele la nivel înalt au reunit 
membri ai parlamentelor naționale, ai Parlamentului European, precum și diverse părți interesate. 
Acest nou format a oferit o gamă largă de perspective și mai multe informații privind subiectele 
abordate, ceea ce contribuit la calitatea dezbaterilor parlamentare. 

În Anexa II sunt prezentate toate reuniunile interparlamentare organizate de comisiile 
Parlamentului European în 2017, precum și o serie de statistici detaliate. 

4.4 Vizite bilaterale ale parlamentelor naționale la Parlamentul European 

Vizitele bilaterale reprezintă un instrument și un format în constantă evoluție, dedicate 
dialogului interparlamentar, prin care parlamentele naționale vizitează individual 
Parlamentul European, aceste vizite fiind adesea combinate cu vizite la alte instituții ale UE. 
Acest format constituie un cadru foarte concentrat, personalizat și flexibil, eficient din punctul 
de vedere al timpului și al costurilor, dedicat discuțiilor pe teme de interes, în special pentru 
respectivul parlament național.  
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Scopul vizitelor bilaterale este de a încuraja și de a consolida relațiile dintre parlamentele 
naționale, atât la nivel politic, cât și administrativ. Numărul acestor vizite este în creștere, 
tendință recentă care este de așteptat să continue.  

În 2017 au fost organizate un număr record de vizite: 85 în total. Cel mai mare număr de cereri 
de vizite au fost primite de la cele două camere ale Parlamentului Regatului Unit, de la Adunarea 
Națională a Franței și de la parlamentul norvegian. Vizitele din partea parlamentarilor Regatului 
Unit s-au axat în mod firesc pe ieșirea Regatului Unit din UE. Vizitele din partea parlamentarilor 
francezi au fost realizate în principal pentru a sprijini procesul de reformă parlamentară majoră 
din Franța. Activitatea norvegiană poate fi explicată parțial și de Brexit, întrucât „modelul 
norvegian” a figurat drept opțiune credibilă pentru viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit 
chiar și în 2017. După cum s-a menționat în capitolul privind viitorul UE, ieșirea din UE a 
Regatului Unit și apropierea cetățenilor de UE au constituit o prioritate pe ordinea de zi a acestor 
reuniuni. 

Sunt organizate vizite specifice ale parlamentarilor și experților pentru parlamentele din țările 
care dețin președinția UE pentru prima dată, în cadrul programului de sprijin parlamentar pentru 
președinție (a se vedea capitolul 6.3). Parlamentul European organizează ocazional și la cerere 
vizite ale personalului camerelor parlamentare care se află în proces de adaptare sau modernizare 
a organizării și care își exprimă interesul pentru funcționarea Parlamentului European. 

În anexa III sunt prezentate detaliat toate vizitele, inclusiv videoconferințele, realizate de 
parlamentele naționale la Parlamentul European în 2017 și organizate cu sprijinul Direcției 
pentru relațiile cu parlamentele naționale. 

5. „Mecanismul de alertă timpurie” și „dialogul politic informal” - Protocoalele nr. 1 
și nr. 2 la Tratatul de la Lisabona  

Protocolul nr. 2 la TFUE prevede un mecanism de reexaminare, așa-numitul „mecanism de 
alertă timpurie”, care implică parlamentele naționale. În cadrul acestui mecanism, 
parlamentele naționale pot examina proiectele de acte legislative ale UE și, dacă consideră 
că există o încălcare a principiului subsidiarității, pot trimite instituției emitente un „aviz 
motivat”, în termen de opt săptămâni de la transmitere. Protocolul prevede o procedură de 
reexaminare și chiar o reexaminare obligatorie (cunoscute sub numele de „cartonașul 
galben”, respectiv „cartonașul portocaliu”) atunci când numărul de avize motivate depășește 
praguri specifice. Acest rol formal al parlamentelor naționale a promovat un nivel mai ridicat 
de cooperare cu Parlamentul European și a dus la revizuirea și modificarea Regulamentului 
de procedură al PE, precum și a structurilor administrative, cu scopul de a îmbunătăți și mai 
mult relațiile interparlamentare.  
A se vedea www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html 

5.1 Mecanismul de alertă timpurie 

În ceea ce privește mecanismul de alertă timpurie, documentele transmise de parlamentele 
naționale sunt încadrate în următoarele categorii3:  

                                                
3 A se vedea documentul Conferinței președinților de comisie din 15 decembrie 2010: „Abordarea comună pentru 
tratamentul la nivel de comisie al avizelor motivate din partea parlamentelor naționale și a tuturor celorlalte 
contribuții ale parlamentelor naționale”. 
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1. „aviz motivat” în cazul în care este primit în termenul de opt săptămâni menționat la 
articolul 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona4 și afirmă nerespectarea principiului 
subsidiarității; 

2. „contribuții” dacă nu îndeplinesc criteriile menționate mai sus. 
În cadrul Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) este responsabilă 
de monitorizarea respectării principiului subsidiarității5. 

În 2017, Parlamentul European a primit în mod oficial 421 de documente din partea 
parlamentelor naționale, în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității. 49 dintre acestea au fost avize motivate, iar restul de 372 au 
fost contribuții (comunicări care nu ridică probleme legate de respectarea principiului 
subsidiarității).  

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009), parlamentele naționale 
au transmis 2 799 de documente. Dintre acestea, doar 429 (15 %) au fost avize motivate ce 
invocau încălcarea principiului subsidiarității, în timp ce marea majoritate (în jur de 85 %) au 
fost contribuții care vizau substanța propunerilor. 

Acest lucru arată că parlamentele naționale nu au folosit acest mecanism pentru a întârzia 
procesul legislativ la nivelul UE. Până în prezent, numai câteva parlamente naționale au trimis 
un număr mare de avize motivate. În 2017, 18 dintre cele 41 de camere ale parlamentelor 
naționale au emis avize motivate. Cele mai active au fost: Senatul francez cu opt avize, 
Bundestag-ul din Germania și Bundesrat din Austria cu câte șase avize motivate fiecare. 

De la introducerea acestui mecanism, pragul necesar pentru declanșarea procedurii de 
reexaminare a „cartonașului galben” a fost atins doar de trei ori până în prezent, cel mai recent 
în mai 2016 în ceea ce privește propunerea de revizuire a Directivei privind detașarea 
lucrătorilor. Comisia a hotărât să își mențină propunerea, deoarece, în opinia sa, propunerea nu 
încalcă principiul subsidiarității6. Multe dintre parlamentele naționale care participă la acest al 
treilea „cartonaș galben” au continuat să își exprime dezamăgirea cu privire la rezultatul 
procedurii pe parcursul anului 2017. 

Parlamentele naționale au folosit Protocolul nr. 2 ca mijloc de a-și exprima opiniile cu privire la 
fondul propunerilor, mai degrabă decât cu privire la principiul subsidiarității, ceea ce reflectă 
dorința lor de a fi implicate mai îndeaproape în substanța procesului legislativ.  

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale oferă deputaților (în special raportorilor), 
organelor politice și serviciilor Parlamentului European expertiză și informări cu privire la 
contribuțiile parlamentelor naționale pe parcursul întregului ciclu legislativ. 

                                                
4 Articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității: „În termen de opt 
săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament național 
sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, 
respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu 
este conform cu principiul subsidiarității. Este la latitudinea fiecărui parlament național sau a fiecărei camere a unui 
parlament național să consulte parlamentele regionale cu competențe legislative.” 
5 Regulamentul de procedură al Parlamentului European; Anexa V punctul XVI paragraful 1: Comisia pentru afaceri 
juridice „este competentă în chestiuni privind: interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și 
conformitatea actelor Uniunii cu legislația primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice și respectarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității”. 
6 A se vedea capitolul 2.2 din raportul intermediar pe 2016 privind Relațiile dintre Parlamentul European și 
parlamentele naționale din UE, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale. 
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În acest context, direcția întreține baza de date CONNECT, care conține toate documentele 
primite de la parlamentele naționale de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
CONNECT a fost actualizată la începutul anului 2017 pentru a include o serie de funcții de 
căutare și instrumente statistice importante. În prezent, este aplicați este disponibilă pe site-ul de 
internet al Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html 

Această actualizare a permis, de asemenea, includerea directă a acestor informații în spațiul de 
lucru comun eCommittee al DG IPOL/EXPO. La fel ca toate celelalte documente și informații 
ale comisiilor referitoare la un dosar legislativ, contribuțiile parlamentelor naționale sunt incluse 
direct în dosarul la care se referă. Este vorba nu numai de avizele motivate, ci de toate 
contribuțiile primite de la parlamentele naționale. 

Un alt serviciu oferit de direcție este Nota de informare lunară privind situația avizelor motivate 
și a contribuțiilor, alcătuită din două secțiuni: prima constă într-un rezumat al tuturor 
contribuțiilor primite de la precedenta notă, iar a doua face trimitere la toate dosarele legislative 
de pe ordinea de zi a sesiunii plenare din luna respectivă. Nota este redactată pentru reuniunea 
Conferinței președinților de comisie care are loc în ziua de marți a fiecărei perioade de sesiune 
de la Strasbourg și face parte din dosarul oficial al reuniunii. Nota de informare lunară privind 
situația avizelor motivate și a contribuțiilor este, de asemenea, publicată pe site-ul de internet al 
direcției și distribuită înainte de fiecare sesiune plenară tuturor deputaților/asistenților și 
reprezentanților grupurilor politice, Serviciului juridic și DG IPOL, DG EXPO, birourilor de 
legătură ale PE, precum și serviciilor Comisiei și Consiliului responsabile de relațiile cu 
parlamentele naționale. 

5.2 Dialogul politic informal 

Protocolul nr. 1 la TFUE permite parlamentelor naționale să formuleze observații privind 
dosarele legislative care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii Europene și privind o 
mare varietate de documente cu caracter nelegislativ, de exemplu referitoare la dezbaterile aflate 
în desfășurare la nivel european, cărți albe/verzi sau comunicări ale Comisiei Europene. Se fac 
foarte multe observații și comentarii pe aceste documente, toate acestea alcătuind așa-numitul 
„dialog politic informal”. 

În 2017, parlamentele naționale au continuat să folosească în mod activ acest instrument, 
trimițând 199 de contribuții7. În 2017, cele mai active trei camere au fost Camera Deputaților din 
România cu 30 de contribuții, Senatul ceh cu 28 și Camera Deputaților din Italia cu 27 de 
contribuții.  

Începând din 2009, Parlamentul European a primit aproximativ 1 900 de contribuții din partea 
parlamentelor naționale, care sunt publicate și în baza de date CONNECT susmenționată.  

În anexa IV sunt prezentate statistici detaliate privind avizele motivate și contribuțiile primite în 
cadrul mecanismului de alertă timpurie în 2017. 

                                                
7 Ca și în cazul Protocolului nr. 2, documentele transmise în cadrul dialogului politic informal sunt denumite 
„contribuții”. 
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5.3 Principiile subsidiarității și proporționalității revizuite 

În 2017, a continuat să crească implicarea Comisiei Europene în relația și dialogul cu 
parlamentele naționale. Parlamentele naționale invită tot mai des comisari la dezbaterile lor, 
cooperează pentru selectarea în comun a priorităților de control asupra programului anual de 
lucru al Comisiei și formulează sugestii de inițiative legislative. 

De-a lungul anilor, parlamentele naționale au desfășurat o reflecție comună asupra posibilelor 
îmbunătățiri practice în cadrul tratatelor, pentru a concretiza în cea mai mare măsură posibilă 
obiectivele aferente principiului subsidiarității. În contribuțiile adoptate, COSAC a făcut în mod 
repetat recomandări care se referă în principal la excluderea diverselor perioade de vacanță din 
calculul termenului pentru prezentarea avizelor motivate; un termen intern de opt săptămâni 
pentru răspunsurile Comisiei la avizele motivate ale parlamentelor naționale; clarificarea, în 
expunerea de motive a noilor propuneri de înlocuire a actelor care au declanșat un număr 
semnificativ de avize motivate, a modului în care au fost soluționate problemele cunoscute în 
materie de subsidiaritate și includerea în expunerile de motive a altor elemente ale evaluărilor de 
impact, în special analiza relevantă pentru evaluarea conformității actului cu principiile 
subsidiarității și proporționalității.8 

Îmbunătățirea controlului subsidiarității și a dialogului politic în cadrul actualului tratat a fost 
discutată în plen la COSAC LVII, care a avut loc în Malta, în cadrul sesiunii intitulate „Rolul 
parlamentelor naționale în viitorul UE”. Parlamentarii care au intervenit în dezbatere au reiterat 
propunerile menționate mai sus și au cerut răspunsuri mai precise și mai bine întemeiate și 
continuarea folosirii „cartonașului verde”, considerat un canal pozitiv pentru contribuțiile 
parlamentelor naționale. Mai multe camere, în special din țările din Grupul de la Visegrád, au 
fost favorabile introducerii așa-numitului „cartonaș roșu”, care ar permite Parlamentului să aibă 
drept de veto față de propunerile Comisiei. 

Lucrările Parlamentului European cu privire la evaluarea punerii în aplicare a dispozițiilor 
tratatului referitoare la parlamentele naționale au fost menționate în capitolul 2.6.3. 

Parlamentele naționale au salutat înființarea de către președintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, la 14 noiembrie 2017, a Grupului operativ privind subsidiaritatea, 
proporționalitatea și principiul „mai puțin, dar mai eficient”. Până la 15 iulie 2018, grupul 
operativ va prezenta un raport Președintelui, cu recomandări privind modalități pentru o mai 
bună aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității, privind domeniile de politică în 
care lucrările ar putea fi redelegate sau redate definitiv statelor membre, precum și privind 
modalități de a implica în mai mare măsură autoritățile locale și regionale în definirea și 
realizarea practică a politicilor UE. 

Conferința președinților din cadrul Parlamentului European a refuzat invitația de a trimite 
reprezentanți la grupul operativ, respectând principiul consacrat potrivit căruia deputații în 
Parlamentul European nu pot participa la forumuri consultative sau la grupuri de lucru înființate 
de Comisia Europeană.  

În concluziile COSAC LVIII care a avut loc la Tallinn se afirmă că parlamentele naționale sunt 
reprezentate în cadrul grupului operativ de către membri ai parlamentelor naționale, în cadrul 
                                                
8 Un rezumat cuprinzător al recomandărilor COSAC a fost inclus într-un document prezentat la COSAC de către 
delegația din partea Senatului Republicii Cehe. Documentul s-a dorit a fi o contribuție la lucrările Grupului operativ 
privind subsidiaritatea, proporționalitatea și principiul „mai puțin, dar mai eficient”; Documentul este disponibil 
la adresa: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/czsen.do 
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troicii prezidențiale a COSAC (reprezentanți ai parlamentelor eston, bulgar și austriac). COSAC 
a invitat Comisia să extindă numărul de reprezentanți ai parlamentelor naționale la grupul 
operativ, pentru a avea o reprezentare și o gamă mai largă de competențe specifice. Propunerea 
nu a fost acceptată de Comisia Europeană.  

Drept urmare, pentru a extinde dezbaterea la toate parlamentele naționale și pentru a le coordona 
eforturile de reprezentare a intereselor cetățenilor europeni, a fost înființat un grup de lucru al 
COSAC, la care sunt reprezentate toate camerele naționale. 

6. Instrumente pentru schimbul de informații și crearea de rețele 

6.1 Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) 

Gestionat împreună de Parlamentul European și de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
CECDP are ca 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 această rețea și contribuie la principalele activități ale CECDP, care constau într-un 
schimb intens de informații și bune practici. A se vedea 
ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about 

În 2017, CECDP și-a sărbătorit cea de-a 40-a aniversare. Parlamentul European, împreună cu 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a organizat Conferința anuală a corespondenților 
la Palais de l’Europe, în Strasbourg. Aceasta a fost o ocazie pentru a trece în revistă realizările 
din trecut și a discuta oportunitățile viitoare. Conferința a debutat cu un discurs programatic cu 
privire la relevanța informațiilor în parlamentele și pentru parlamentari și a fost urmată de un 
istoric al modulului în care CECDP a devenit un model pentru schimbul de informații și de 
practici optime. Ziua s-a încheiat cu două prezentări care au subliniat provocările cu care se 
confruntă serviciile de cercetare și bibliotecile parlamentelor. 

Conferința a fost, de asemenea, o ocazie de a prezenta o Festschrift (broșură aniversară), în care 
corespondenții din aproximativ 40 de parlamente au descris, din punctul lor de vedere, situația 
actuală a cercetării parlamentare și importanța CECDP satisfacerea exigențelor de informare ale 
deputaților și ale organelor parlamentare. 

Nu în ultimul rând, a fost lansată versiunea 5 a website-ului CECDP, imediat înaintea începerii 
conferinței. Structura internă a fost complet reformată, după aproape doi ani de activitate intensă. 
Noul „design reactiv” permite acum o utilizare ușoară pe telefoanele inteligente, tablete și 
computerele clasice. Subliniem încă o dată că cooperarea cu DG ITEC a continuat să fie foarte 
eficace.  

Direcția și Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) au organizat un seminar 
reușit al CECDP, intitulat „Viitorul serviciilor de cercetare și al bibliotecilor parlamentelor în 
era schimbărilor rapide: optimizarea calității, a serviciilor, a prestațiilor și a relevanței”. 
Evenimentul a atras 73 de participanți din 36 de camere parlamentare. Noile „grupuri de discuție” 
au constituit un element promițător al seminarului CECDP. Participanții au avut posibilitatea de 
a discuta aspecte și probleme metodologice în trei ateliere desfășurate în paralel, referitoare la 
Brexit, la economia circulară și, respectiv, la politica în domeniul migrației în Europa. O sesiune 
specială a fost dedicată inițiativelor regionale de cooperare între serviciile de cercetare 
parlamentară din țările nordice, din Europa de Sud-Est și din grupul de la Visegrád. Această 
sesiune, dar și contribuțiile aduse în cadrul atelierelor, au relevat un larg interes să pentru 
intensificarea schimburilor de informații între servicii. 
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În ceea ce privește solicitările comparative, în 2017 s-a înregistrat un nou nivel record, cu un 
total 337 de cereri, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu cele 273 de cereri 
prezentate în rețea în 2016. La prima vedere, este un mesaj foarte pozitiv, pentru că relevă 
pregnant valoarea și importanța pe care parlamente o acordă CECDP. Pe de altă parte, fiecare 
cerere implică așteptări ridicate de a primi informațiile necesare, nu numai ca număr de 
răspunsuri, ci și în privința calității. Prin urmare, este evident că pregătirea răspunsurilor la un 
număr atât de mare de solicitări generează un volum de lucru important. Din fericire, până acum 
nu sunt semne că activitatea CECDP ar putea deveni victimă a propriei sale reușite, însă nu 
trebuie să pierdem din vedere acest risc. 

În calitate de facilitator, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a Parlamentului 
European oferă asistență respectivelor servicii ale PE. În 2017, în numele altor servicii în 
Parlamentul European, Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale a transmis șase cereri 
rețelei CECDP. De asemenea, a coordonat 31 de răspunsuri la solicitări din partea altor 
parlamente membre ale CECDP.  

Informații punctuale despre parlamentele din Europa (Spotlight) 

Nota intitulată „Informații punctuale despre parlamentele din Europa” sintetizează informații 
despre o serie de teme, schimbate între parlamentele din rețeaua Centrului European de Cercetare 
și Documentare Parlamentară (CECDP). 

În 2017, direcția a elaborat cinci noi ediții ale Spotlight, pe o largă varietate de teme. 

În anexa V se regăsesc o prezentare generală a chestiunilor cu privire la care Parlamentul 
European a consultat rețeaua CECDP și a solicitărilor la care PE a oferit răspunsuri, precum și 
lista detaliată a seminarelor și reuniunilor statutare ale CECDP și lista edițiilor „Informărilor 
punctuale despre parlamentele din Europa” publicate în 2017. 

6.2 Rețeaua UE de schimb de informații la nivel interparlamentar (IPEX) 

Rețeaua UE pentru schimbul de informații la nivel interparlamentar (IPEX) urmărește să 
sprijine cooperarea interparlamentară, furnizând o platformă de schimb electronic de 
informații legate de UE între parlamentele din UE. IPEX a fost lansată ca inițiativă a 
parlamentelor naționale din UE și a fost dezvoltată cu asistența tehnică oferită de Parlamentul 
European. În momentul de față, 41 de camere parlamentare din 28 de parlamente naționale 
și Parlamentul European folosesc IPEX în activitățile lor curente. IPEX este în curs de 
îmbunătățire continuă pentru a se adapta la noile nevoi ale utilizatorilor săi. A se vedea 
www.ipex.eu 

În 2017 au fost adoptate două documente importante. Strategia digitală a IPEX (SD) a fost 
aprobată de secretarii generali ai parlamentelor din UE la reuniunea lor din 21 februarie, de la 
Bratislava. Este vorba de un plan cuprinzător de dezvoltare a IPEX. Strategia digitală descrie, de 
asemenea, abordările strategice pentru realizarea și implementarea obiectivelor IPEX. În plus, 
pe lângă faptul că definește dispozițiile privind întreținerea și actualizarea pe termen scurt a site-
ului, identifică modalitățile de a implica activ corespondenții naționali IPEX în realizarea 
obiectivelor SD, descrie relațiile cu alți actori și platforme în cadrul schimbului de informații la 
nivelul UE și identifică acțiunile relevante pentru promovarea IPEX și pentru dezvoltarea în 
continuare a comunicării. 



 

 
 

33 

La reuniunea sa de la Bratislava, din 19 mai 2017, conducerea IPEX a adoptat un program de 
lucru pentru 2017-2020, conceput ca un instrument de aplicare a Strategiei digitale. Programul 
de lucru trienal se adresează președinției slovace (2017-2018), estoniene (2018-2019) și austriece 
(2019-2020) ale IPEX. Programul include următoarele obiective prioritare: promovarea IPEX, 
consolidarea rețelei IPEX și îmbunătățirea bazei de date a IPEX.  

Pentru a îndeplini programul de lucru, conducerea a decis să se creeze trei grupuri de lucru, 
fiecare însărcinat cu executarea unui obiectiv prioritar. 

Parlamentul European a susținut activ adoptarea ambelor documente. La aceste documente au 
contribuit funcționarul responsabil de IPEX în cadrul DG ITEC și Unitatea pentru cooperarea 
instituțională din Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale. Sprijinul reînnoit al 
Parlamentului European pentru IPEX este dovedit și prin atenția acordată de dl Paulo Rangel, în 
elaborarea raportului său ce viza aplicarea dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele 
naționale. Cu ocazia mai multor vizite la parlamentele naționale, raportorul a făcut referire în 
mod constant la importanța platformei și a făcut propuneri pentru o eventuală evoluție a acesteia.  

Deși IPEX nu este singura platformă pentru schimbul de documente legate de UE, pentru 
Parlamentul European este clar că această platforma are potențialul de a deveni principalul canal 
de comunicare între instituțiile Uniunii Europene și parlamentele naționale. 

Deși 2017 a fost pentru IPEX un an de intensă și profundă reflecție și de reînnoire a rolului și 
ambițiilor sale, platforma a continuat să își exercite funcțiile consolidate. În prezent, IPEX 
publică peste 88 000 de pagini provenite de la parlamentele naționale și instituțiile UE, conține 
12 500 de documente cu informații legate de controlul parlamentar produse de instituțiile UE și 
vizează în jur de 10 000 de dosare. În 2017, numărul total de documente legislative și 
nelegislative înregistrate în IPEX a fost de 1053 (2016: 1064; 2015: 805; 2014: 933). 

În 2017, site-ul IPEX a fost accesat de 307 737 de vizitatori unici, o creștere considerabilă, care 
continuă tendința generală din anii precedenți. Numărul de pagini vizualizate - aproape 6 
milioane - urmează evoluția din ultimii 3 ani. 

6.3 Alte rețele și instrumente  

Reprezentanții parlamentelor naționale la Bruxelles 

Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale primește și găzduiește în Parlamentul 
European reprezentanți administrativi desemnați de parlamentele/camerele parlamentare 
naționale din UE. Începând cu 1991 (în 2016 se împlinesc 25 de ani de la acord), pentru a 
consolida cooperarea interparlamentară în cadrul UE, Parlamentul European a oferit acestor 
reprezentanți birouri și alte facilități interne, la cerere, în sediile sale din Bruxelles și Strasbourg.  

De-a lungul timpului, toate parlamentele naționale din UE au trimis câte un funcționar național 
la Bruxelles pentru a facilita relațiile cu UE. În prezent, sunt 55 de persoane, din 40 de camere, 
care ocupă 37 de birouri. Reprezentanții lucrează în aceeași clădire a Parlamentului European în 
care funcționează Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale, iar acest lucru creează 
numeroase sinergii și promovează schimburile. 

Reprezentanții sunt funcționari naționali, iar rolul lor este administrativ și neutru: misiunea lor 
de informare reciprocă (un flux bidirecțional între Parlamentul European și parlamentele 
naționale) reprezintă un factor esențial în afacerile UE, deoarece obiectivul ultim al acestor 
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schimburi este foarte concret, și anume să găsească răspunsuri comune la nivel parlamentar în 
fața numeroaselor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. 

Lista actualizată a reprezentanților se poate consulta la următoarea adresă: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html. 

Programul parlamentar de sprijin pentru Președinția UE 

În faza de pregătire a dimensiunii parlamentare a fiecărei președinții a UE, se intensifică 
cooperarea și schimburile la nivel interparlamentar. Atunci când parlamentul unei țări care deține 
președinția prin rotație a Consiliului UE pentru prima dată solicită asistența Parlamentului 
European pentru a-și pregăti activitățile în contextul dimensiunii parlamentare a Președinției, 
Parlamentul European poate contribui la costurile programului, împreună cu parlamentul în 
cauză. Prin acest program, Parlamentul European își propune să ofere un sprijin personalizat, 
care are la bază nevoile și prioritățile Președinției. 

Ca urmare a modificărilor aduse calendarului președințiilor Consiliului UE, un număr inedit de 
state membre s-au aflat pentru prima dată la conducerea UE: Slovacia, Malta, Estonia și Bulgaria. 
Toate parlamentele din aceste țări au beneficiat de Programul de sprijin pentru Președinția UE.  

La inițiativa parlamentului maltez, s-a organizat o vizită în Malta pentru pregătirea dimensiunii 
parlamentare, înaintea începerii mandatului Președinției. Direcția pentru relațiile cu parlamentele 
naționale a fost reprezentată la un seminar privind subsidiaritatea, care a avut loc cu această 
ocazie. 

În 2017, direcția a organizat cu succes mai multe vizite de studiu și sesiuni de informare pentru 
experții din parlamentul estonian și din cel bulgar, în cadrul mai multor comisii și servicii ale 
Parlamentului European. Se prevede un program similar pentru parlamentul României.  

Participanții la program au confirmat că schimburile aprofundate organizate în avans au fost 
deosebit de utile pentru planificarea optimă a dimensiunii parlamentare. Au fost foarte apreciate 
contactele cu toți interlocutorii majori (deputați în Parlamentul European, funcționari din 
Parlamentul European, reprezentanți ai parlamentelor naționale, ofițerul IPEX, secretariatul 
COSAC, echipele de proiect pentru Conferința interparlamentară), precum și comunicarea 
concluziilor trase din experiențele recente. De asemenea, transferul de expertiză și comunicarea 
constantă au asigurat coerența lucrărilor în cadrul dimensiunii parlamentare a diferitelor 
președinții. 

Agenda săptămânală a activităților care implică parlamentele naționale 

Direcția publică o gamă largă de informații privind evenimentele legate de parlamentele 
naționale, sau în care acestea sunt implicate, în Agenda săptămânală. Obiectivul acesteia este de 
a crește transparența și vizibilitatea numeroaselor activități interparlamentare desfășurate. 
Agenda săptămânală este trimisă tuturor membrilor și majorității serviciilor Parlamentului 
European. Agenda prezintă evenimentele din următoarele două săptămâni. 
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7. ANEXE 

ANEXA I - Reuniunile COSAC - Temele și principalii intervenienți 2017 

 
Eveniment al COSAC 

 
Teme 

 
Principalii vorbitori/participanți 

din Parlamentul European 
 

Reuniunea președinților 
Malta, 22-23 ianuarie 2017 

I Reflecție asupra Președinției 
malteze a UE 
II Discuție privind programul 
anual de lucru al Comisiei 
Europene pe 2017  

Danuta Maria Hübner, președinta 
Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO) a 
Parlamentului European 
 

Reuniunea plenară a LVII 
COSAC, Malta, 28-30 mai 2017 

I Reflecție asupra Președinției 
malteze  
II Rolul parlamentelor naționale 
pentru viitorul UE 
III Rezultatul referendumului din 
Regatul Unit - situația actuală  
IV Extinderea economiei albastre 
- Către o politică maritimă 
integrată mai sustenabilă a UE  
V Migrația - Combaterea 
contrabandei și a traficului de 
ființe umane și elaborarea unei 
politici umane și eficiente de 
returnare și de readmisie 

Mairead McGuinness, prim-
vicepreședintă a Parlamentului 
European 
 
 
Danuta Maria Hübner, președinta 
Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO) a 
Parlamentului European 
 
 

Reuniunea președinților 
Tallinn, 9-10 iulie 2017 

I Prioritățile Președinției estone  
II De la startup-uri la extinderea 
companiilor - potențialul neutilizat 
al UE 

 
 
 

Reuniunea plenară a LVIII 
COSAC, Tallinn, 26-28 noiembrie 
2017 

I Viitorul Uniunii Europene II O 
Uniune Europeană mai apropiată 
de cetățeni - care sunt cele mai 
bune practici ale parlamentelor 
naționale? 
III Piața unică digitală: evoluțiile 
actuale ale serviciilor electronice 
IV Edificarea unei Uniuni a 
securității eficace și sustenabile 
V Dimensiunea externă a 
migrației: prevenirea și 
combaterea migrației clandestine 

Danuta Maria Hübner, președinta 
Comisiei pentru afaceri 
constituționale (AFCO) a 
Parlamentului European 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru informații detaliate cu privire la ordinea de zi a reuniunilor COSAC, publicate de președinții, vă rugăm să 
consultați site-ul COSAC: www.cosac.eu  
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ANEXA II - - Reuniuni interparlamentare organizate de comisiile Parlamentului 
European (RIC) la Bruxelles9 în 2017 

  Participarea 

  parlamentelor naționale10 PE 
Comisie a 

PE 
Eveniment Membri Țări Parlam

ent/Ca
meră 

Membri 

ECON/BUDG/ 
EMPL 

30 ianuarie - 1 februarie 
Săptămâna parlamentară 
europeană: 
Ciclurile Semestrului european pentru 
2016 - 2017 
Conferința interparlamentară în 
temeiul articolului 13 din Tratatul 
privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare* 

98 24 30 

90 
ECON/ 
PANA  

RIC - 49 
EMPL RIC - 12 
BUDG RIC - 29 

LIBE 28 februarie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii 
„A treia Reformă a Sistemului 
european comun de azil - Suntem 
pregătiți să răspundem acestei 
provocări” 

46 18 21 40 

FEMM 8-9 martie  
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii 
„Capacitarea economică a femeilor:  
să acționăm împreună!” 

25 15 16 19 

AFCO 2 mai 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii 
„Aplicarea dispozițiilor tratatului 
privind parlamentele naționale” 
Raportor: Paulo Rangel 

11 8 9 9 

LIBE 11 mai 
Schimb de opinii între Parlamentul 
European, parlamentele naționale și 
societatea civilă: 
Evaluare cuprinzătoare a politicii de 
securitate a UE 

13 9 9 16 

LIBE 22 iunie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
„Crearea unui Mecanism al UE pentru 
democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale” 

25 15 18 22 

LIBE 9-10 octombrie 
Reuniunea constitutivă a „Grupului de 
control parlamentar mixt (GCPM): 
pentru Europol” 

69 26 34 

29 
9 octombrie 

2017 (12) 
Membri titulari 

ai GCPM: 10 
Supleanți în 

GCPM: 1 
Alți deputați: 1 

                                                
9 Dacă nu se specifică altfel, toate reuniunile sunt reuniuni interparlamentare la nivel de comisii. 
10 Statele membre ale UE, țările candidate, țările potențial candidate, Elveția și Norvegia 
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10 octombrie 
2017 (17) 

Membri titulari 
ai GCPM: 12 
Supleanți în 

GCPM: 2 
Alți deputați: 3 

ECON 10 octombrie 
Schimb de opinii între Parlamentul 
European și parlamentele naționale cu 
privire la „Recomandările specifice pe 
țară și baza fiscală consolidată 
comună a societăților comerciale” 

29 18 20 24 

AFCO 11 octombrie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
Viitorul Europei: „Perspective asupra 
propunerilor Parlamentului European 
și a Cărții albe a Comisiei” 

25 16 19 11 

DEVE 21 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
„Consensul european pentru 
dezvoltare și Obiectivele de 
dezvoltare durabilă” 

23 22 26 27 

AFET 21 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
„Procesul de aderare la UE a țărilor din 
Balcanii de Vest” 

33 25 29 63 

FEMM 21 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
„Convenția de la Istanbul: combaterea 
violenței împotriva femeilor la nivel 
național și la nivelul UE”. 

31 15 18 17 

REGI 22 noiembrie 
Reuniune interparlamentară la nivel 
de comisii: 
„Temele majore actuale ale politicii de 
coeziune și viitorul 2020” 

22 13 15 33 

TOTAL  450   400 
 

  



 

 
 

38 

ANEXA III - Vizitele parlamentelor naționale11 la Parlamentul European (inclusiv 
videoconferințele) 2017 

Data Țara / Camera Comisie/Alt organism 

9.1.2017 FR - Adunarea Națională  Reforma sistemului UE de comercializare a emisiilor 

12.1.2017 FR - Adunarea Națională 
Claude Bartolone, președintele Adunării Naționale a 
Franței, cu delegația (deputați, funcționari, membri ai 
cabinetului) 

17-19.1.2017 UK - Camera Lorzilor Comisia specială pentru Uniunea Europeană 

25.1.2017 UK - Camera Lorzilor Subcomisia pentru afaceri financiare UE 

25.1.2017 FR - Adunarea Națională Vizită pentru politica agricolă comună 
25.1.2017 DK - Parlamentul danez  Vizită de lucru a unor oficiali 

31.1.2017 NO - Parlamentul norvegian Comisia permanentă pentru Transporturi și 
Comunicații a Parlamentului norvegian 

6.2.2017 NL - Camera Inferioară Membru al Camerei Reprezentanților din Țările de 
Jos 

6-7.2.2017 BG - Adunarea Națională  Vizită a unor oficiali 

8.2.2017 IR - Parlamentul Național Comisia comună pentru afaceri 
ale Uniunii Europene 

8-9.2.2017 NO - Parlamentul norvegian Vizită de lucru a Parlamentului norvegian 
27.2.2017 UK - Camera Comunelor Comisia galeză 

28.2.2017 ET - Parlamentul Eston Reuniune cu copreședinții COSAC și Comisarul 
Avramopoulos 

2-3.3.2017 ET - Parlamentul Eston Vizita secretarului general și a unor oficiali 

3.3.2017 NO- Parlamentul norvegian Vizita președintelui Comisiei permanente pentru 
afaceri externe și apărare  

7.3.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
9-10.3.2017 ET - Parlamentul Eston Vizită a unor oficiali 

20.3.2017 DK - Parlamentul Danez și 
Parlamentul Islandei Vizită de lucru a unor deputați și funcționari 

23.3.2017 NO - Parlamentul norvegian Prezentare a conducerii Institutului pentru Sănătate 
Publică din Norvegia 

23.3.2017 DK - Parlamentul danez  

Reuniune a Comisiei pentru afaceri externe și a 
membrilor Comisiei pentru afaceri europene, 
incluzând un lider de partid și mai mulți foști 
miniștri, cu Guy Verhofstadt, președinte al Grupului 
ALDE și coordonator din partea Parlamentului 
European pentru negocierile pentru Brexit, și cu 
Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru afaceri 
constituționale a Parlamentului European. 

23.3.2017 FR - Adunarea Națională Reuniune a unor oficiali cu funcționari din 
secretariatele comisiilor ENVI și ITRE din PE 

28.3.2017 UK - Camera Comunelor Comisia pentru ieșirea din UE a Camerei Comunelor 
28-30.3.2017 BG - Adunarea Națională Vizită a unor oficiali 
29.3.2017 FR - Adunarea Națională secretariatul ECON 
29.3.2017 UK - Camera Lorzilor Dialog cu privire la Brexit 
30.3.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
20.4.2017 AT - Parlamentul Austriei DG COMM, DG INLO 
25.4.2017 UK - Camera Comunelor Comisia specială 
26.4.2017 DK - Parlamentul danez  Comisia pentru afaceri europene 
26-28.4.2017 BG - Adunarea Națională Vizită a unor oficiali 

                                                
11 Parlamentele naționale din UE; Parlamentul norvegian; Consiliul Nordic. 
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3.5.2017 UK - Camera Comunelor Comisia specială 
3.5.2017 UK - Camera Lorzilor Dialog cu privire la Brexit 
4.5.2017 UK - Camera Lorzilor Dialog cu privire la Brexit 
9.5.2017 GR - Parlamentul elen Vizita președintelui Parlamentului elen 

30.5.2017 IT - Camera Deputaților 

Comisia pentru xenofobie, rasism și 
incitare la ură (comisia Jo Cox), prezidată de Laura 
Boldrini, președinta Camerei Deputaților din Italia, și 
Cécile Kashetu Kyenge, deputată italiană în PE  
Copreședinte al Intergrupului antirasism și diversitate 
din PE (ARDI) (videoconferință) 

6.6.2017 UK - Camera Comunelor Vizită de studiu a unor oficiali 

7.6.2017 ET - Parlamentul Estoniei Vizită a președinților Comisiei pentru afaceri externe 
și Comisiei pentru apărarea națională 

7-8.6.2017 ET - Parlamentul Estoniei Vizită a unor oficiali 
7.6.2017 DE - Parlamentul german Grup de studenți de la Universitatea Humboldt 

8.6.2017 ES - Parlamentul Spaniei Întâlnirea Parlamentului spaniol cu Președintele PE, 
Antonio Tajani 

8.6.2017 NO- Parlamentul norvegian Vizita unor angajați Statnett 

9.6.2017 NO- Parlamentul norvegian Stagiari din Ministerul Afacerilor Externe al 
Norvegiei 

26.6.2017 NL - Camera Inferioară Comisia pentru afaceri europene  

26.6.2017 NL - Camera Inferioară Vizita lui Sven Koopmans, raportor pentru „Legislația 
electorală europeană” 

27-28.6.2017 LT - Parlamentul lituanian Delegație a Parlamentului lituanian 
4-5.7.2017 UK - Camera Comunelor Vizită de lucru a unor oficiali 

10.7.2017 IR - Camerele Parlamentului 
Național Vizită a unor oficiali 

10.7.2017 NL - Camera Inferioară Delegație a Camerei Reprezentanților din Țările de 
Jos 

10-13.7.2017 UK - Camera Comunelor 1 membru al Camerei și 1 funcționar 
12.7.2017 UK - Camera Lorzilor Brexit 
4.9.2017 UK - Camera Comunelor Vizita lui Hilary Benn, membră a Camerei Comunelor  
5.9.2017 SV - Parlamentul Suediei Comisia pentru industrie și comerț 
12-13.9.2017 FR - Adunarea Națională Comisia pentru afaceri europene 
21.9.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de studiu a unor oficiali 
20.9.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de studiu a unor oficiali 
22.9.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de studiu a unor oficiali 
25.9.2017 NL - Camera Superioară Comisia pentru afaceri UE  

25.9.2017 
UK - Camera Comunelor 
IE - Camerele Parlamentului 
Național al Irlandei 

Comisia pentru afaceri UE a Adunării parlamentare 
britanico-irlandeze (BIPA) 

27.9.2017 IT - Camera Deputaților Membrii comisiei și deputați italieni în PE din 
Comisia PECH (videoconferință) 

28.9.2017 DK - Parlamentul danez  Vizită de lucru a unor oficiali 
4.10.2017 FI - Parlamentul Finlandei Comitetul științific pentru viitor - „Viziune științifică” 

10-11.10.2017 LT - Parlamentul lituanian 
Vizita lui Viktoras Pranckietis, președinte și a lui 
Gediminas KIRKILAS, vicepreședinte al 
parlamentului lituanian 

11-12.10.2017 RO - Senatul senatorul Radu Oprea 
12.10.2017 IT - Senatul Delegație a Senatului italian 

12.10.2017 FR - Adunarea Națională Damien Pichereau 

13.10.2017 SV - Parlamentul Suediei 
Vizită de studiu a administrației parlamentului suedez 
(Unitatea pentru coordonare UE), pentru a se întâlni 
cu personalul comisiilor PE, printre altele 

20.10.2017 NO- Parlamentul norvegian Prezentare în fața unor funcționari a Misiunii 
Norvegiei la UE 

30.10.2017 DK - Parlamentul danez  Personal din comisiile sectoriale 
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6.11.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
6-9.11.2017 BG - Adunarea Națională  Vizită a unor oficiali  

7.11.2017 FR - Adunarea Națională Reuniuni bilaterale pe tema procedurii de control în 
PE 

8.11.2017 UK - Camera Lorzilor Elaborarea politicilor UE - perspectivă generală 
8.11.2017 UK - Camera Comunelor Comisia pentru ieșirea din Uniunea Europeană 
16.11.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
20.11.2017 FI - Parlamentul Finlandei Marea Comisie 
20.11.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
22.11.2017 ET - Parlamentul Estoniei Secretarul General al Parlamentului Estoniei 
23.11.2017 UK - Camera Comunelor Vizită la Comisia INTA 
27.11.2017 FR - Adunarea Națională Vizită de lucru a unor oficiali 
29.11.2017 DK - Parlamentul danez  Comisia pentru afaceri europene 
1.12.2017 NO- Parlamentul norvegian Vizită de lucru a unor oficiali 

4.12.2017 NL - Camera Inferioară Comitetul permanent pentru finanțe al 
Camerei Reprezentanților din Țările de Jos 

4-5.12.2017 IE - Camerele Parlamentului 
Național al Irlandei 

Comisia mixtă pentru agricultură, alimentație și 
mediul marin 

5.12.2017 FR - Adunarea Națională 
 

Reuniune a unor deputați și funcționari cu Bernd 
Lange, președintele Comisiei INTA 

7-8.12.2017 BG - Adunarea Națională Vizită a unor oficiali 
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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. 

Documente primite de parlamentele naționale în 2017 
  Avize motivate Contribuții 

Stat membru Parlament/Cameră 2017 2017 

Austria Nationalrat 0 0 

Austria Consiliul Federal al 
Austriei 

6 9 

Belgia  Chambre des 
Représentants 

0 3 

Belgia Sénat 0 0 

Bulgaria Narodno Sabranie 0 0 

Croația Hrvatski Sabor 0 2 

Cipru Vouli ton Antiprosópon 0 4 

Republica Cehă Poslanecká sněmovna 1 18 

Republica Cehă Senát 1 45 

Danemarca Folketinget 0 8 

Estonia Riigikogu 0 0 

Finlanda Eduskunta 0 0 

Franța Assemblée Nationale 2 0 

Franța Sénat 7 19 

Germania Bundestag 6 4 

Germania Bundesrat 3 28 

Grecia Vouli ton Ellinon 0 2 

Ungaria Országgyűlés 2 0 

Irlanda Houses of Oireachtas 2 1 

Italia Camera dei deputati 0 24 

Italia Senato 1 42 

Lituania Seimas 0 0 

Luxemburg Chambre des Députés 0 0 
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Letonia Saeima 0 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 

Țările de Jos Tweede Kamer 2 6 

Țările de Jos Eerste Kamer 2 2 

Polonia Sejm 2 1 

Polonia Senat 4 5 

Portugalia Assembleia da República 0 64 

România Camera Deputaților 1 10 

România Senat 2 24 

Spania Cortes 1 46 

Suedia Riksdagen 4 0 

Slovenia Državni Zbor 0 0 

Slovenia Državni Svet 0 0 

Slovacia Národná rada 0 3 

Regatul Unit House of Commons 0 2 

Regatul Unit House of Lords 0 0 

TOTAL  49 372 

Tabelul conține numai documentele parlamentelor naționale trimise ca răspuns la proiecte de acte legislative care 
intră în aria de aplicare a 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 (CECDP) 

A. Teme pentru care structurile politice și serviciile administrative ale Parlamentului 
European au consultat rețeaua CECDP în 2017 prin cereri de informații comparative: 

• 3525 Cele mai bune practici și acțiuni inovatoare de promovare a egalității de gen în 
administrația parlamentelor 

• 3488 Indemnizații pentru membrii parlamentelor naționale 
• 3458 Organizarea audierilor parlamentare 
• 3436 Semnătura electronică în ciclul legislativ  
• 3368 Sortarea deșeurilor în birourile din parlamente 
 
Parlamentul European a oferit 31 de răspunsuri la următoarele solicitări din partea altor 
parlamente membre ale CECDP: 

• 3597 Evaluări ale impactului (ex ante) unui proiect legislativ: metode, costuri și mijloace 
• 3606 Programele pentru tineret ale parlamentelor 
• 3568 Strategia de comunicare online 
• 3563 Sănătate - departamentul de servicii medicale (medici) în Parlament 
• 3554 Resursele informatice ale Parlamentului 
• 3578 Dispozitivele de vot utilizate în parlamente 
• 3549 Serviciul de traducere al Parlamentului 
• 3511 Creșa în clădirile parlamentelor  
• 3514 Centralizarea IT în parlamente: actualizarea sistemelor de operare și instrucțiuni de 

corecție 
• 3528 Înființarea Comisiei pentru petiții în parlamente 
• 3505 Activități parlamentare și Agenda de dezvoltare durabilă a ONU 
• 3444 Chestionar pentru seminarul CECDP pe tema „Parlamente care se ocupă de 

problemele piețelor financiare” (Atena, 5-6 octombrie 2017) 
• 3487 Schimb de documente de cercetare 
• 3476 Chestionare de satisfacție a utilizatorilor 
• 3453 Biblioteci și servicii de cercetare 
• 3452 Limbajul incluziv în redactarea actelor normative 
• 3445 Utilizarea autovehiculelor private ale membrilor parlamentelor pentru scopuri 

parlamentare 
• 3442 Pașapoarte diplomatice pentru parlamentari 
• 3402 Fișa de date personale a parlamentarilor  
• 3421 Muzeul Parlamentului 
• 3401 Creșterea bugetului adunărilor parlamentare  
• 3376 Biblioteci și servicii de cercetare și documentare în parlamente: experiențe, tendințe 

și perspective (sondaj pentru seminarul CECDP de la Roma, 8-9 iunie 2017) 
• 3358 Chestionar asupra situației materiale a deputaților  
• 3383 Practica utilizării preambulurilor în textul actelor juridice 
• 3361 Participarea parlamentelor în politica externă 
• 3352 Chestionar pentru seminarul CECDP „Legitimitatea parlamentelor și noile 

instrumente de supraveghere”  
• 3372 Activitățile prospective ale parlamentelor 
• 3354 Personalul bibliotecilor parlamentare, serviciile de cercetare parlamentară, unitățile 

de gestionare a documentelor și arhivelor 
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• 3344 Aplicarea în parlamente a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
informațiilor personale 

• 3326 Cum consultă parlamentele cetățenii și pârțile interesate? 
• 3314 Serviciile de cercetare parlamentară 
 
B. Seminare și reuniuni statutare ale CECDP în 2017 

Seminare 

Seminarul „Legitimitatea parlamentelor și noile 
instrumente de supraveghere” (Domeniul de interes 
- Practici și proceduri parlamentare) 

Lisabona 8-9 mai 

Seminarul „Biblioteci și servicii de cercetare și 
documentare în parlamente: comparație a 
experiențelor, tendințelor și perspectivelor” 
(Domeniul de interes - Biblioteci, servicii de 
cercetare și arhive) 

Roma, Senatul și 
Camera 8-9 iunie  

Seminarul „Implicațiile presiunilor bugetare asupra 
investițiilor în serviciile TIC în parlamente” 
(Domeniul de interes - TIC în parlamente) 

Valetta 14-15 septembrie 

Seminarul „Viitorul serviciilor de cercetare și al 
bibliotecilor parlamentelor într-un domeniu al 
schimbărilor rapide: optimizarea calității, 
serviciilor, prestațiilor și relevanței (Domeniul de 
interes - Biblioteci, servicii de cercetare și arhive)  

Bruxelles, PE 21-22 septembrie  

Seminarul „Parlamente care se ocupă de 
problemele piețelor financiare” (Domeniul de 
interes - Afaceri economice și bugetare) 

Atena 5-6 octombrie 

Reuniuni statutare 

Reuniune a Comitetului executiv Viena 9-10 martie 

Reuniune a Comitetului executiv Stockholm 28-29 septembrie 

Conferința anuală a corespondenților 

40 de ani de existență a CECDP 
Strasbourg, PE și 
PACE 19-21 octombrie 

C. Informații punctuale despre parlamentele din Europa (Spotlight) 

• Nr. 14 - Statele membre: nicio dispoziție constituțională specială pentru retragerea din UE 
• Nr. 15 Recrutarea membrilor familiei ca asistenți parlamentari 
• Nr. 16 Răspândirea discursurilor de incitare la ură prin intermediul platformelor de 

socializare 
• Nr. 17 Măsuri de reducere a consumului de pungi din plastic și de veselă de unică folosință 
• Nr. 18 Sancțiuni penale în legislația statelor membre pentru intrarea și șederea ilegală 
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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

Folketinget 

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 
(Vouli ton 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

150

60

240 200

81

179

709

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 329

136

90

40

150 200 349 650

785

alese prin vot direct

alese prin vot indirect / numite / altfel

Sursa: Direcția pentru relațiile cu parlamentele naționale, în cooperare cu reprezentanții parlamentelor naționale din UE la Bruxelles  
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