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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile 

interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei 

pentru adoptarea anumitor măsuri 

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09878/1/2016 - C8-0358/2016), 

 având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0484), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură, 

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 

turism (A8-0298/2016), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

5. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 Texte adoptate la 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Prioritățile Parlamentului: 

 

În prima lectură, Parlamentul a extins domeniul de aplicare al Regulamentului privind 

statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare pentru a include transportul de 

pasageri. Parlamentul a considerat că o politică reușită de consolidare a rolului navigației 

interioare în cadrul sectorului transporturilor ar trebui să se bazeze pe statistici fiabile, care să 

includă atât transportul de mărfuri, cât și transportul de pasageri. Prin extinderea domeniului 

de aplicare al regulamentului existent, transportul pe căi navigabile interioare ar fi pus pe 

picior de egalitate cu sectoarele transportului maritim, aerian și rutier, unde datele statistice 

sunt colectate atât pentru mărfuri, cât și pentru pasageri. 

 

Parlamentul a sprijinit, de asemenea, alinierea regulamentului la dispozițiile din tratat 

(articolele 290 și 291) în ceea ce privește competențele delegate și de executare conferite 

Comisiei. Parlamentul însă a limitat și a definit mai bine competențele conferite Comisiei.  

 

Principalele realizări: 

 

Parlamentul și Consiliul au fost de acord să țină seama de transportul de pasageri pe căi 

navigabile interioare în cadrul regulamentului. Împreună au definit primii pași spre integrarea 

în regulament a statisticilor cu privire la datele legate de transportul de pasageri. În primul 

rând, Comisia, în cooperare cu statele membre, va dezvolta o metodologie de compilare a 

statisticilor privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare. Apoi, Comisia va 

lansa studii-pilot pe bază de voluntariat pentru a testa fezabilitatea colectării de noi date. În 

final, Comisia va transmite rezultatele obținute în urma acestor studii Parlamentului și 

Consiliului și va analiza posibilitatea prezentării unei propuneri de revizuire a regulamentului. 

Finanțarea proiectelor-pilot ar trebui să se facă din bugetul UE. 

 

Parlamentul și Consiliul au convenit să limiteze competențele Comisiei de a adopta acte 

delegate. Actele delegate ar trebui să fie adoptate numai pentru a adapta regulamentul la 

modificările aduse sistemului de codificare și nomenclaturii la nivel internațional și pentru a 

majora pragurile. Durata delegării a fost limitată la cinci ani. Trebuie menționat faptul că 

prezentul regulament este unul dintre primele acte legislative care pun în aplicare dispozițiile 

referitoare la actele delegate în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. 

 

Negocieri: 

 

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 11 martie 2014 și a deciziei din 

13 octombrie 2014 a Comisiei pentru transport și turism (TRAN) de a deschide negocierile, în 

timpul președinției italiene a Consiliului a fost organizat un trilog informal la data de 25 

noiembrie 2014. Negocierile ulterioare vizând ajungerea la un acord rapid în a doua lectură au 

avut loc în timpul președințiilor letonă, luxemburgheză și neerlandeză. Echipele de negociere 

ale Parlamentului și ale Consiliului au ajuns la un acord în privința dosarului în cadrul unei 

proceduri scrise la data de 11 mai 2016. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat de 

Comisia TRAN la data de 24 mai 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele 

Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată Comitetului Reprezentanților Permanenți, a indicat 
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că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente. În 

urma unei verificări juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, 

confirmând acordul din 18 iulie 2016. 
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