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Stimată doamnă Președintă, 
 
Tratatul de la Lisabona, care intră în vigoare astăzi, reprezintă un important progres în 
ceea ce privește rolul parlamentelor naționale în activitatea Uniunii Europene. 
Specificând, în mod clar, pentru prima dată, faptul că „parlamentele naționale 
contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii”, noul tratat recunoaște 
importanța esențială a parlamentelor naționale în structura democratică a UE. Tratatul 
evidențiază această abordare, prin adoptarea unei serii de măsuri specifice în vederea 
consolidării rolului parlamentelor naționale.  
 
Avem convingerea că rolul asumat de cele 40 de camere va contribui la o Uniune 
Europeană mai democratică și mai transparentă. După cum știți, actuala Comisie a 
susținut întotdeauna cu tărie consolidarea rolului parlamentelor naționale. De la 
preluarea mandatului, în 2004, împreună cu colegii noștri am organizat peste 500 de 
reuniuni cu parlamentele naționale și reprezentanții acestora. În 2006, am instituit un 
mecanism pentru dialogul politic în vederea creării unui canal privilegiat de comunicare 
între Comisie și parlamentele naționale. Apreciem răspunsul entuziast al parlamentelor 
naționale la acest mecanism.  
 
În prezent, Comisia instituie măsurile necesare pentru punerea în aplicare a noilor 
dispoziții-cheie ale tratatului, în special articolele 70, 85, 88 și 352 ale Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, precum și părțile Protocolului nr. 1 și nr. 2, pentru care 
poartă o responsabilitate specială. Noul mecanism, prin care parlamentele naționale 
dobândesc un rol special în controlul aplicării principiului subsidiarității, are o 
importanță deosebită.  
 
Mai întâi, am dori să subliniem faptul că pentru Comisie acest mecanism este parte a 
relației politice extinse dintre Comisie și parlamentele naționale, urmând a fi aplicat în 
paralel cu dialogul politic, care, bineînțeles, va fi continuat în viitor. Este o ocazie 
binevenită de îmbunătățire a procesului de elaborare a politicilor și de aplicare eficientă 
a acestui principiu esențial al tratatului.  
 
Comisia își exprimă angajamentul de a asigura funcționarea transparentă și eficientă a 
acestui mecanism. Suntem recunoscători pentru contribuția parlamentelor naționale cu 
ocazia contactelor stabilite în cadrul COSAC și al altor forumuri, care a fost o 
componentă esențială a reflecțiilor noastre. Am analizat modalitățile în care acest 
obiectiv poate fi atins cel mai bine, iar în anexă am inclus un document în care sunt 
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prezentate procedurile pe care le vom institui, pentru ca sistemul să poată funcționa de 
îndată ce se adoptă primele propuneri care intră în sfera de aplicare a mecanismului. 
Desigur, este posibil ca, în viitor, aceste proceduri să necesite adaptări, luând în 
considerare experiența practică pe care o vom dobândi cu toții în lunile următoare.  
 
Avem convingerea că tratatul oferă posibilitatea aprofundării pe mai departe a rolului 
activ și constructiv al parlamentelor naționale în procesul de elaborare a politicilor la 
nivel european și dorim să intensificăm contactele și schimburile, precum și să dezvoltăm 
parteneriatul nostru politic. 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Anexă 
 
 
 

MODALITĂțI PRACTICE PENTRU FUNCțIONAREA MECANISMULUI DE CONTROL AL 
SUBSIDIARITĂțII ÎN TEMEIUL PROTOCOLULUI NR. 2 LA TRATATUL DE LA LISABONA 

 
 
Trebuie clarificate cu fiecare cameră unele aspecte practice în vederea asigurării 
bunei funcționări a mecanismului.  

• În primul rând, vă rugăm să confirmați limba (limbile) în care camera 
dumneavoastră dorește să primească documentele Comisiei, precum și adresa 
electronică, de preferat o adresă de e-mail funcțională, pentru trimiterea acestor 
documente de către Comisie.  

• În al doilea rând, am aprecia dacă ne-ați aduce la cunoștință modalitatea de 
asigurare a faptului că avizul motivat pe care Comisia îl primește reprezintă 
avizul stabilit de camera dumneavoastră. 

 
 

Transmiterea documentelor 
 
Comisia va trimite, pe cale electronică, toate documentele sale de consultare și toate 
propunerile de acte legislative către parlamentele naționale, concomitent cu 
transmiterea acestora către Parlamentul European și/sau Consiliu. În momentul 
transmiterii, IPEX va fi inclus în copie. Diferitele versiuni lingvistice, conform 
cerințelor fiecărei camere, vor fi trimise succesiv, în funcție de disponibilitatea 
acestora.  
 
Propunerile de acte legislative care intră în sfera de aplicare a mecanismului de 
control al subsidiarității, respectiv toate propunerile de acte legislative în domeniul 
competențelor partajate, vor fi însoțite de o scrisoare care atestă transmiterea („lettre 
de saisine”), în care se menționează în mod explicit procedura menționată în 
Protocolul nr. 2 și se indică termenul în cauză.  
 
La sfârșitul fiecărei săptămâni, Comisia va trimite o listă recapitulativă a 
documentelor care au fost trimise fiecărui parlament național în cursul săptămânii 
precedente. Comisia va include în copie la aceste liste recapitulative Parlamentul 
European, Consiliul și IPEX pentru informare. În cazul în care un parlament național 
constată că nu a primit toate documentele cuprinse în această listă, va trebui să 
informeze de îndată Comisia, care va retrimite documentele în cauză. În situația în 
care niciun parlament național nu reacționează în termen de 3 zile lucrătoare, Comisia 
consideră că documentele cuprinse în lista săptămânală au fost primite. Această listă 
săptămânală a documentelor înlocuiește confirmarea individuală de primire pentru 
fiecare din documentele trimise de Comisie.  
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Termene 
 
Termenul de opt săptămâni va începe să curgă de la transmiterea documentului lettre 
de saisine, care va fi trimis concomitent cu transmiterea ultimei versiuni lingvistice a 
unui document dat. Instituțiile Parlamentului European, Consiliului și IPEX vor fi 
informate în aceeași zi cu privire la transmiterea acestor lettres de saisine.  

 
În situația în care neprimirea unui document de către un parlament național afectează 
termenul menționat în Protocolul nr. 2, Comisia va stabili un nou termen pe o bază 
ad hoc, luând în considerare întârzierea respectivă, și va informa parlamentul național 
în consecință. Pentru celelalte parlamente naționale se aplică termenul inițial.  
 
Pentru a ține seama de vacanța de vară a parlamentelor naționale, Comisia consideră 
că luna august nu se ia în considerare atunci când se calculează termenul menționat în 
Protocolul nr. 2. În lettre de saisine se va include, în mod sistematic, o referință 
specială în acest sens.  
 
 
Sfera de aplicare a avizelor parlamentelor naționale 
 
Dat fiind faptul că mecanismul de control al subsidiarității se va aplica în paralel cu 
dialogul politic, care se referă la toate aspectele cuprinse în documentele transmise 
parlamentelor naționale, și nu numai la principiul subsidiarității, Comisia invită 
parlamentele naționale ca în avizele lor să facă distincție, în măsura posibilului, între 
aspectele care țin de subsidiaritate și observațiile cu privire la fondul unei propuneri și 
ca evaluarea lor cu privire la conformitatea propunerii cu principiul subsidiarității să 
fie cât mai clară posibil. Cu toate acestea, Comisia este deplin conștientă de faptul că 
fiecare parlament național alege modul propriu de lucru, precum și forma în care va 
trimite Comisiei avizele motivate.  
 
 
Praguri 
 
Comisia a sprijinit întotdeauna interpretarea politică a avizelor primite din partea 
parlamentelor naționale și prin urmare, va lua în considerare toate avizele motivate 
care ridică obiecții privind conformitatea unei propuneri legislative cu principiul 
subsidiarității, ținând seama de pragurile menționate în tratat, chiar dacă diferitele 
avize motivate prezintă argumente diferite cu privire la nerespectarea principiului 
subsidiarității sau se referă la dispoziții diferite ale propunerii.  
 
Comisia va analiza fiecare aviz negativ care îi este trimis în termenul de opt 
săptămâni și va verifica dacă s-a atins sau nu pragul. După expirarea termenului, 
Comisia va prezenta o evaluare politică a dosarelor în cazul cărora care pragul a fost 
atins și va confirma declanșarea mecanismului de control al subsidiarității. 
Parlamentele naționale, Parlamentul European, Consiliul și IPEX vor fi informate în 
consecință. 
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În situația în care pragurile nu sunt atinse în termen de opt săptămâni sau dacă avizele 
sunt primite după expirarea termenului, Comisia va răspunde parlamentelor naționale 
respective în contextul dialogului politic.  
 
Avizele parlamentelor naționale cu privire la propunerile care fac obiectul 
mecanismului de control al subsidiarității vor fi publicate pe site-ul Comisiei după 
expirarea termenului de opt săptămâni. 
 
 
Revizuirea propunerilor 
 
Atât în cazul procedurii cartonașului galben cât și al procedurii cartonașului 
portocaliu, Colegiul va decide dacă va menține, va modifica sau va retrage 
propunerea legislativă în cauză și va prezenta motivele deciziei sale sub forma unei 
comunicări a Comisiei, care va fi trimisă ulterior tuturor parlamentelor naționale, 
precum și legiuitorului și IPEX. În cazul procedurii cartonașului portocaliu, avizele 
motivate primite de la parlamentele naționale cu privire la un anumit dosar vor fi 
anexate comunicării respective.  

 
 
Tranziție 
 
Trebuie remarcat faptul că propunerile în curs și propunerile modificate nu vor intra 
în sfera de aplicare a mecanismului prevăzut în Protocolul nr. 2. 
 

 
 


