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Amendamentul   163 

Notis Marias 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 3 a (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 – având în vedere Protocolul (nr. 1) 

la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind rolul parlamentelor 

naționale în Uniunea Europeană, 

Or. el 

 

Amendamentul   164 

Notis Marias 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 3 b (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 – având în vedere Protocolul (nr. 2) 

la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, 

Or. el 

Amendamentul   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 a (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere avizul motivat al 

Senatului Poloniei; 

Or. it 

 

Amendamentul  166 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 b (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere avizul motivat al 

Senatului Parlamentului Republicii Cehe;  

Or. it 

 

Amendamentul  167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 c (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere avizul motivat 

alParlamentului Maltei;  

Or. it 

 

Amendamentul  168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 d (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere avizul Consiliului 

Federal  al Germaniei;  

Or. it 

Amendamentul   169 

João Ferreira 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 
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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

1. adoptă poziția în primă lectură 

prezentată în continuare; 

1. Parlamentul European respinge 

propunerea Comisiei. 

Or. pt 

 

Amendamentul   170 

João Ferreira 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 2 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din 

nou în cazul în care intenționează să 

modifice în mod substanțial propunerea 

sau să o înlocuiască cu un alt text; 

eliminat 

Or. pt 

Amendamentul   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de regulament 

Titlul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a 

Oficiului OAREC 
(Text cu relevanță pentru SEE) 

Or. en 

 

Amendamentul   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 
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Propunere de regulament 

Titlul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

Respinge propunerea de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice 

(Text cu relevanță pentru SEE). 

Or. de 

Justificare 

Nu este necesar ca OAREC și Oficiul OAREC să devină o agenție independentă. Structurile 

care sunt deja înființate ar trebui păstrate, deoarece și-au dovedit valoarea. Este mai 

important să se consolideze funcțiile și sarcinile OAREC și ale Oficiului OAREC în contextul 

schimbării mediului tehnologic și a condițiilor pieței, fără a modifica structurile 

administrative de bază. Schimbarea structurilor nu ar conduce decât la alte sarcini 

administrative inutile. 

Amendamentul   173 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 1) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind rolul parlamentelor 

naționale în Uniunea Europeană, 

Or. el 

 

Amendamentul   174 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Referirea 1 b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 având în vedere Protocolul (nr. 2) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, 

Or. el 

 

Amendamentul   175 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului23 

completează și consolidează, în ceea ce 

privește roamingul în Uniune, normele 

prevăzute de cadrul de reglementare pentru 

comunicațiile electronice și stabilește 

anumite sarcini pentru OAREC. 

(2) Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului23 

completează și consolidează, în ceea ce 

privește roamingul în Uniune, normele 

prevăzute de cadrul de reglementare pentru 

comunicațiile electronice și stabilește 

anumite sarcini pentru OAREC. Cadrul de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice și-a atins, în linii mari, 

obiectivul general de a asigura un sector 

competitiv care să ofere beneficii 

semnificative pentru utilizatorii finali. 

_________________ _________________ 

23 Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 iunie 2012 privind roamingul în 

rețelele publice de comunicații mobile în 

interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 

10). 

23 Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 iunie 2012 privind roamingul în 

rețelele publice de comunicații mobile în 

interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 

10). 

Or. en 

 

Amendamentul   176 

Rolandas Paksas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 



 

PE602.937v01-00 8/153 AM\1122719RO.docxx 

RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului24 

stabilește norme comune menite să 

garanteze tratamentul egal și 

nediscriminatoriu al traficului în cadrul 

furnizării de servicii de acces la internet și 

drepturile conexe ale utilizatorilor finali și 

instituie un nou mecanism de stabilire a 

prețurilor cu amănuntul pentru serviciile 

de roaming reglementate la nivelul 

Uniunii. Prezentul regulament stabilește 

sarcini suplimentare pentru OAREC, în 

special formularea de orientări privind 

punerea în aplicare a obligațiilor 

autorităților naționale de reglementare 

(„ANR-uri”) în ceea ce privește accesul la 

un internet deschis, precum și raportarea 

și consultarea cu privire la proiectele de 

acte de punere în aplicare care urmează a 

fi adoptate de Comisie în ceea ce privește 

roamingul la nivelul Uniunii. 

(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului24 

(„piața unică a telecomunicațiilor”) 

stabilește, de asemenea, sarcini 

suplimentare pentru OAREC în ceea ce 

privește accesul la un internet deschis. 

_________________ _________________ 

24 Regulamentul 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE 

privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile electronice de comunicații (OJ L 

310, 26.11.2015, p.1) 

24 Regulamentul 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE 

privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile electronice de comunicații (JO L 

310, 26.11.2015, p.1) 

Or. en 

 

Amendamentul   177 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului24 

stabilește norme comune menite să 

garanteze tratamentul egal și 

nediscriminatoriu al traficului în cadrul 

furnizării de servicii de acces la internet și 

drepturile conexe ale utilizatorilor finali și 

instituie un nou mecanism de stabilire a 

prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de 

roaming reglementate la nivelul Uniunii. 

Prezentul regulament stabilește sarcini 

suplimentare pentru OAREC, în special 

formularea de orientări privind punerea în 

aplicare a obligațiilor autorităților 

naționale de reglementare („ANR-uri”) în 

ceea ce privește accesul la un internet 

deschis, precum și raportarea și consultarea 

cu privire la proiectele de acte de punere în 

aplicare care urmează a fi adoptate de 

Comisie în ceea ce privește roamingul la 

nivelul Uniunii. 

(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului24 

stabilește norme comune menite să 

garanteze tratamentul egal și 

nediscriminatoriu al traficului în cadrul 

furnizării de servicii de acces la internet și 

drepturile conexe ale utilizatorilor finali și 

instituie un nou mecanism de stabilire a 

prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de 

roaming reglementate la nivelul Uniunii. 

Prezentul regulament stabilește sarcini 

suplimentare pentru OAREC, în special 

formularea de orientări privind punerea în 

aplicare a angajamentelor autorităților 

naționale de reglementare („ANR-uri”) în 

ceea ce privește accesul la un internet 

deschis, precum și raportarea și consultarea 

cu privire la proiectele de acte de punere în 

aplicare care urmează a fi adoptate de 

Comisie în ceea ce privește roamingul la 

nivelul Uniunii. 

_________________ _________________ 

24 Regulamentul 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE 

privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile electronice de comunicații (OJ L 

310, 26.11.2015, p.1) 

24 Regulamentul 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE 

privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile electronice de comunicații (JO L 

310, 26.11.2015, p.1) 

Or. en 

 

Amendamentul   178 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Orientările finale ale OAREC 

privind punerea în aplicare de către 

ANR-uri a normelor europene privind 
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neutralitatea rețelei au fost extrem de 

binevenite drept clarificări valoroase 

pentru garantarea unui internet puternic, 

liber și deschis, prin asigurarea unei 

aplicări consecvente a normelor în 

vederea garantării unui tratament egal și 

nediscriminatoriu al traficului în 

furnizarea serviciilor de acces la internet 

și asigurarea drepturilor conexe ale 

utilizatorilor finali. 

Or. en 

 

Amendamentul   179 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) OAREC și Oficiul (Oficiul 

OAREC) au fost instituite prin 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului25. 

OAREC, care a înlocuit Grupul entităților 

europene de reglementare26, a avut drept 

obiectiv să contribuie la dezvoltarea pieței 

interne a rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice și la îmbunătățirea 

funcționării acesteia, urmărind să asigure 

punerea în aplicare coerentă a cadrului 

comunitar de reglementare pentru 

comunicații electronice. Oficiul OAREC a 

fost instituit ca organism comunitar cu 

personalitate juridică în vederea 

îndeplinirii sarcinilor prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, în 

special în ceea ce privește furnizarea de 

servicii de sprijin profesional și 

administrativ către OAREC. 

(4) OAREC și Oficiul (Oficiul 

OAREC) au fost instituite prin 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului25. 

OAREC, care a înlocuit Grupul entităților 

europene de reglementare26, a avut drept 

obiectiv să contribuie, pe de o parte, la 

dezvoltarea pieței interne a rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice și, pe 

de altă parte, la îmbunătățirea funcționării 

acesteia, urmărind să asigure punerea în 

aplicare coerentă a cadrului comunitar de 

reglementare pentru comunicații 

electronice. Oficiul OAREC a fost instituit 

ca organism comunitar cu personalitate 

juridică în vederea îndeplinirii sarcinilor 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009, în special în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de sprijin profesional 

și administrativ către OAREC. 

_________________ _________________ 

25 1211/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de 

instituire a Organismului autorităților 

25 1211/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de 

instituire a Organismului autorităților 
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europene de reglementare în domeniul 

comunicațiilor electronice (OAREC) și a 

Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1). 

europene de reglementare în domeniul 

comunicațiilor electronice (OAREC) și a 

Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1). 

26 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 

2002 de instituire a Grupului entităților 

europene de reglementare în domeniul 

rețelelor și serviciilor de comunicații 

electronice (JO L 200, 30.7.2002, p. 38). 

26 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 

2002 de instituire a Grupului entităților 

europene de reglementare în domeniul 

rețelelor și serviciilor de comunicații 

electronice (JO L 200, 30.7.2002, p. 38). 

Or. el 

 

Amendamentul   180 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prin Decizia 2010/349/UE1, 

reprezentanții guvernelor statelor membre 

au decis ca Oficiul OAREC să își aibă 

sediul la Riga. Acordul privind sediul, 

semnat între guvernul Republicii Letonia 

și Oficiul OAREC la 24 februarie 2011, a 

intrat în vigoare la 5 august 2011. În 

scopul îndeplinirii sarcinilor Oficiului 

OAREC într-un mod eficient și rentabil, 

ar putea fi necesară plasarea unui (unor) 

membru (membri) al (ai) personalului în 

alt stat membru. Experiența a arătat, în 

acest sens, că este necesară în special 

prezența unuia sau mai multor ofițeri de 

legătură la Bruxelles. 

 _________________ 

 (1) Decizie adoptată de comun acord între 

reprezentanții guvernelor statelor membre 

din 31 mai 2010 privind stabilirea sediului 

Oficiului Organismului autorităților 

europene de reglementare în domeniul 

comunicațiilor electronice (OAREC) 

(2010/349/UE) (JO L 156, 23.6.2010, 

p. 12). 



 

PE602.937v01-00 12/153 AM\1122719RO.docxx 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul   181 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În comunicarea sa din 6 mai 2015 

intitulată „O strategie privind piața unică 

digitală pentru Europa”27, Comisia anunța 

că în 2016 va prezenta propuneri pentru o 

revizuire ambițioasă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, al căror scop va fi, printre 

altele, asigurarea unui cadru instituțional 

de reglementare mai eficace, astfel încât 

normele în materie de telecomunicații să 

fie conforme cu scopul în care au fost 

concepute, ca parte a proiectului de creare 

a unor condiții adecvate pentru piața unică 

digitală. Printre aceste condiții se numără 

instalarea unor rețele de conectivitate de 

foarte mare capacitate, o gestionare mai 

coordonată a spectrului de frecvențe radio 

pentru rețelele fără fir și crearea unor 

condiții de concurență echitabile pentru 

rețele digitale avansate și servicii 

inovatoare. Comunicarea sublinia că 

schimbările de pe piață și din mediul 

tehnologic impun îmbunătățirea cadrului 

instituțional prin consolidarea rolului 

OAREC. 

(5) În comunicarea sa din 6 mai 2015 

intitulată „O strategie privind piața unică 

digitală pentru Europa”27, Comisia anunța 

că în 2016 va prezenta propuneri pentru o 

revizuire ambițioasă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, al căror scop va fi, printre 

altele, asigurarea unui cadru instituțional 

de reglementare mai eficace, astfel încât 

normele în materie de telecomunicații să 

fie conforme cu scopul în care au fost 

concepute, ca parte a proiectului de creare 

a unor condiții adecvate pentru piața unică 

digitală. Printre aceste condiții se numără 

cel puțin instalarea unor rețele de 

conectivitate de foarte mare capacitate, o 

gestionare mai coordonată a spectrului de 

frecvențe radio pentru rețelele fără fir și 

crearea unor condiții de concurență 

echitabile pentru rețele digitale avansate și 

servicii inovatoare. Comunicarea sublinia 

că schimbările de pe piață și din mediul 

tehnologic impun îmbunătățirea cadrului 

instituțional prin consolidarea rolului 

OAREC. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015)0192. 

Or. el 

 

Amendamentul  182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Acest lucru poate fi realizat prin 

consolidarea rolului, a capacității și a 

competențelor decizionale ale OAREC, 

astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, să asigure supravegherea 

eficientă a dezvoltării pieței unice și să 

contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul 

European subliniază, de asemenea, 

necesitatea îmbunătățirii resurselor 

financiare și umane și consolidarea în 

continuare a structurii de guvernanță a 

OAREC. 

6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Acest lucru poate fi realizat prin 

consolidarea rolului, a capacității și a 

competențelor decizionale ale OAREC, 

astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, cu respectarea deplină a 

principiului subsidiarității și să contribuie 

la soluționarea litigiilor transfrontaliere. În 

acest sens, Parlamentul European 

subliniază necesitatea ca resursele 

financiare și umane necesare să nu implice 

sarcini suplimentare asupra bugetului 

Uniunii. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   183 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Acest lucru poate fi realizat prin 

consolidarea rolului, a capacității și a 

competențelor decizionale ale OAREC, 

(6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Parlamentul a solicitat în mod special 

Comisiei să consolideze rolul, capacitatea 

și competențele decizionale ale OAREC, 
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astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, să asigure supravegherea 

eficientă a dezvoltării pieței unice și să 

contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul 

European subliniază, de asemenea, 

necesitatea îmbunătățirii resurselor 

financiare și umane și consolidarea în 

continuare a structurii de guvernanță a 

OAREC. 

astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, să asigure supravegherea 

eficientă a dezvoltării pieței unice și să 

contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul 

European subliniază, de asemenea, 

necesitatea îmbunătățirii resurselor 

financiare și umane și consolidarea în 

continuare a structurii de guvernanță a 

OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul   184 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Acest lucru poate fi realizat prin 

consolidarea rolului, a capacității și a 

competențelor decizionale ale OAREC, 

astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, să asigure supravegherea 

eficientă a dezvoltării pieței unice și să 

contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul 

European subliniază, de asemenea, 

necesitatea îmbunătățirii resurselor 

financiare și umane și consolidarea în 

continuare a structurii de guvernanță a 

OAREC. 

(6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 

intitulată „Pregătirea unui act legislativ 

privind piața unică digitală”, Parlamentul 

European a invitat Comisia să continue 

procesul de integrare a pieței unice digitale 

prin eficientizarea cadrului instituțional. 

Acest lucru poate fi realizat prin 

consolidarea rolului, a capacității și a 

competențelor decizionale ale OAREC, 

astfel încât acest organism să promoveze 

punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, să asigure supravegherea 

eficientă a dezvoltării pieței unice și să 

contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul 

European subliniază, de asemenea, 

necesitatea îmbunătățirii resurselor 

financiare și umane și, tot mai mult, 

consolidarea în continuare a structurii de 

guvernanță a OAREC. 

Or. el 
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Amendamentul  185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. Pentru a asigura 

noi îmbunătățiri în materie de eficiență și 

sinergii și pentru a contribui în continuare 

la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC. 

Aceasta corespunde, de asemenea, 

necesității de a reflecta rolul îndeplinit de 

OAREC în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 531/2012 care stabilește sarcinile 

OAREC în ceea ce privește roamingul la 

nivelul Uniunii, cu Regulamentul 

(UE) 2015/2120, care stabilește sarcinile 

OAREC în ceea ce privește accesul la 

internetul deschis și utilizarea serviciilor de 

roaming la nivelul Uniunii, precum și cu 

directiva care stabilește un număr 

semnificativ de sarcini noi pentru OAREC, 

cum ar fi emiterea de decizii și formularea 

de orientări cu privire la diverse teme, 

raportarea privind aspectele tehnice, ținerea 

de registre și emiterea unor avize privind 

procedurile legate de piața internă pentru 
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stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio. 

proiectele de măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   186 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare, de exemplu, în 

domeniul produselor de acces angro, în 

cazul cărora OAREC nu a furnizat 

suficiente orientări, fapt ce afectează 

întreprinderile care desfășoară activități 

transfrontaliere. În plus, structura de 

guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 
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să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

Or. en 

 

Amendamentul   187 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există 
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diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

Or. el 
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Amendamentul   188 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție, asigurându-se că noua agenție 

oferă o valoare adăugată suplimentară și 

este aliniată la prioritățile politicii 

Uniunii, în special la Strategia privind 

piața unică digitală. 

Or. en 

 

Amendamentul   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o agenție 

independentă de Comisia Europeană. 

Or. fr 

 

Amendamentul   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 
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concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 
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continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

asigurarea continuității activităților 

desfășurate de OAREC și de Oficiul 

OAREC și transformarea acestora. 

 

Or. it 

 

Amendamentul  192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată pe baza principiilor 

din Declarația comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei 

Europene din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate („abordarea 

comună”)28 . Având în vedere imaginea 

foarte cunoscută a OAREC și costurile pe 

care le-ar implica o modificare a 

denumirii sale, noua agenție ar trebui să 

păstreze numele OAREC. 

eliminat 

_________________  

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 

descentralizate. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată pe baza principiilor din 

Declarația comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei 

Europene din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate („abordarea 

comună”)28 . Având în vedere imaginea 

foarte cunoscută a OAREC și costurile pe 

care le-ar implica o modificare a denumirii 

sale, noua agenție ar trebui să păstreze 

numele OAREC. 

(9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată în deplină 

independență față de Comisia Europeană. 

Având în vedere imaginea foarte cunoscută 

a OAREC și costurile pe care le-ar implica 

o modificare a denumirii sale, noua agenție 

ar trebui să păstreze numele OAREC. 

_________________  

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 

descentralizate. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), 

transmiterea către ANR-uri a orientărilor 

necesare pentru a asigura criterii comune și 

o abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale, transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 
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atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, agenția ar avea 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, OAREC va 

continua punerea în comun a cunoștințelor 

de specialitate de care dispun ANR-urile. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   195 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, agenția ar avea 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor suplimentare care îi revin și 

având în vedere ponderea crescută a 

sarcinilor legate de conținut în raport cu 

cele strict administrative, agenția ar avea 
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punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

Or. en 

 

Amendamentul   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, agenția ar avea 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, Oficiul OAREC are 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

Or. en 
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Amendamentul   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, agenția ar avea 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor, 

OAREC este cel mai bine poziționat pentru 

a i se încredința sarcini cum ar fi luarea 

unor decizii cu privire la chestiuni care au 

o dimensiune transfrontalieră, contribuția 

la proceduri eficiente legate de piața 

internă pentru proiectele de măsuri 

naționale (atât în ceea ce privește 

reglementarea pieței, cât și cesiunile de 

drepturi de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio), transmiterea către ANR-

uri a orientărilor necesare pentru a asigura 

criterii comune și o abordare coerentă în 

materie de reglementare și ținerea anumitor 

registre la nivelul Uniunii. Acest lucru nu 

aduce atingere sarcinilor stabilite pentru 

ANR-uri, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, precum 

și de condițiile locale. În vederea 

îndeplinirii sarcinilor care îi revin, agenția 

ar avea nevoie de resurse financiare și 

umane adecvate și ar continua, de 

asemenea, punerea în comun a 

cunoștințelor de specialitate de care dispun 

ANR-urile. 

Or. fr 

 

Amendamentul   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (10a) Pentru a se asigura aplicarea 

coerentă a legislației în întreaga Uniune, 

ar trebui ca prin intermediul OAREC să 

se instituie un mecanism pentru 

asigurarea coerenței în cadrul căruia 

autoritățile naționale de reglementare să 

coopereze. Acest mecanism ar trebui să se 

aplice în special în cazul în care o 

autoritate națională de reglementare 

intenționează să adopte o măsură menită 

să producă efecte juridice care ar putea 

crea un obstacol în calea pieței interne 

sau ar putea genera o lipsă a securității 

juridice privind interpretarea comună a 

legislației Uniunii. Mecanismul ar trebui 

să se aplice atunci când oricare dintre 

autoritățile naționale de reglementare în 

cauză solicită gestionarea acestei 

probleme în cadrul mecanismului pentru 

asigurarea coerenței, în cazurile de litigii 

transfrontaliere sau pe baza unei 

reclamații din partea unei întreprinderi cu 

activitate transfrontalieră și care este 

afectată de astfel de măsuri. Acest 

mecanism nu ar trebui să aducă atingere 

măsurilor pe care Comisia le poate adopta 

în exercitarea competențelor care îi revin 

în temeiul tratatelor. 

Or. en 

 

Amendamentul   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) OAREC ar trebui să servească, de 

asemenea, ca organism de reflecție, de 

dezbatere și de consultanță pentru 

Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie în domeniul comunicațiilor 

electronice. În consecință, OAREC ar 

trebui să ofere consultanță Parlamentului 
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European, Consiliului și Comisiei, la 

solicitarea acestora sau din proprie 

inițiativă. 

Or. en 

 

Amendamentul   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Ar trebui ca OAREC să poată 

coopera, dacă este necesar, cu alte 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru Servicii mass-media audiovizuale31 

și Agenția Uniunii Europene pentru 

Securitatea Rețelelor și a Informațiilor32, 

precum și cu comitetele existente (precum 

Comitetul pentru comunicații și Comitetul 

pentru spectrul de frecvențe radio), fără a 

aduce atingere rolului acestor organisme. 

Ar trebui, de asemenea, ca OAREC să aibă 

posibilitatea de a coopera cu autoritățile 

competente din țările terțe, în special cu 

autoritățile de reglementare competente în 

domeniul comunicațiilor electronice și/sau 

cu grupuri formate din astfel de autorități, 

precum și cu organizații internaționale, 

atunci când acest lucru este necesar pentru 

a-și îndeplini sarcinile. 

(11) Având în vedere convergența tot 

mai mare dintre sectoarele care 

furnizează servicii de comunicații 

electronice și dimensiunea orizontală a 

aspectelor de reglementare legate de 

dezvoltarea acestora, OAREC ar trebui să 

coordoneze activitatea altor organisme, 

agenții, oficii și grupuri consultative ale 

Uniunii, în special a Grupului pentru 

politica în domeniul spectrului de frecvențe 

radio29, a Comitetului european pentru 

protecția datelor30, a Grupului autorităților 

europene de reglementare pentru Servicii 

mass-media audiovizuale31, a Agenției 

Uniunii Europene pentru Securitatea 

Rețelelor și a Informațiilor32, a Rețelei de 

cooperare în materie de protecție a 

consumatorului și a organizațiilor de 

standardizare europeană și să coopereze 

cu acestea, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru 

comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio), fără a aduce atingere 

rolului acestor organisme. Ar trebui, de 

asemenea, ca OAREC să aibă posibilitatea 

de a coopera cu autoritățile competente din 

țările terțe, în special cu autoritățile de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice și/sau cu grupuri 

formate din astfel de autorități, precum și 

cu organizații internaționale, atunci când 
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acest lucru este necesar pentru a-și 

îndeplini sarcinile. 

_________________ _________________ 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12) Comparativ cu situația din trecut, 

în care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un 

comitet de gestionare, existența unui 

singur consiliu de administrație care 

definește orientările generale pentru 

activitățile OAREC și care ia decizii cu 

privire la chestiuni de reglementare și 

operaționale, precum și cu privire la 

aspecte legate de gestionarea 

eliminat 
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administrativă și bugetară ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea eficienței, a 

coerenței și a performanței agenției. În 

acest scop, din Consiliul de administrație, 

care ar trebui să îndeplinească funcțiile 

relevante, ar trebui să facă parte, pe lângă 

doi reprezentanți ai Comisiei, și șeful 

organismului colectiv din cadrul fiecărei 

ANR sau un membru al acestui organism, 

care sunt protejați de dispoziții în materie 

de concediere. 

Or. it 

 

Amendamentul   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Comparativ cu situația din trecut, 

în care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un 

comitet de gestionare, existența unui 

singur consiliu de administrație care 

definește orientările generale pentru 

activitățile OAREC și care ia decizii cu 

privire la chestiuni de reglementare și 

operaționale, precum și cu privire la 

aspecte legate de gestionarea 

administrativă și bugetară ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea eficienței, a 

coerenței și a performanței agenției. În 

acest scop, din Consiliul de administrație, 

care ar trebui să îndeplinească funcțiile 

relevante, ar trebui să facă parte, pe lângă 

doi reprezentanți ai Comisiei, și șeful 

organismului colectiv din cadrul fiecărei 

ANR sau un membru al acestui organism, 

care sunt protejați de dispoziții în materie 

de concediere. 

(12) Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil pentru aspectele 
relevante legate de gestionarea 

administrativă și bugetară și ar trebui să 

includă, pe lângă șeful organismului 

colectiv din cadrul fiecărei ANR sau un 

membru al acestui organism, și un 

reprezentant al Comisiei. 

Or. en 
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Amendamentul   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte, pe lângă doi reprezentanți ai 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte și șeful organismului colectiv 

din cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. În plus, 

Comisia, cu doi reprezentanți, are dreptul 

de a participa la activitățile și reuniunile 

Consiliului de administrație, cu drepturi 

de vot limitate la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară. 

Or. en 

 

Amendamentul   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte, pe lângă doi reprezentanți ai 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte și șeful organismului colectiv 

din cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

Or. fr 

 

Amendamentul   205 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 
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să facă parte, pe lângă doi reprezentanți ai 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

să facă parte, pe lângă un reprezentant al 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

Or. en 

 

Amendamentul   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În trecut, competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri erau exercitate 

de vicepreședintele Comitetului de 

gestionare al Oficiului OAREC. Consiliul 

de administrație al noii agenții ar trebui să 

delege competențele relevante de autoritate 

împuternicită să facă numiri directorului 

executiv, care este autorizat să subdelege 

aceste competențe. Acest lucru ar contribui 

la o gestionare eficientă a personalului 

OAREC, precum și la asigurarea faptului 

că atât Comitetul de gestionare, cât și 

președintele și vicepreședintele se pot 

concentra asupra funcțiilor lor. 

(13) În trecut, competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri erau exercitate 

de vicepreședintele Comitetului de 

gestionare al Oficiului OAREC. Consiliul 

de administrație al noii agenții ar trebui să 

delege competențele relevante de autoritate 

împuternicită să facă numiri secretarului 

general, care este autorizat să subdelege 

aceste competențe. Acest lucru ar contribui 

la o gestionare eficientă a personalului 

OAREC, precum și la asigurarea faptului 

că atât Comitetul de gestionare, cât și 

președintele și vicepreședintele se pot 

concentra asupra funcțiilor lor. 

Or. fr 

 

Amendamentul   207 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În trecut, durata mandatului 

președintelui și al vicepreședinților 

Consiliului autorităților de reglementare 

(14) În trecut, durata mandatului 

președintelui și al vicepreședinților 

Consiliului autorităților de reglementare 
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era de un an. Având în vedere sarcinile 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

este esențial ca președintele și 

vicepreședintele să aibă un mandat stabil și 

pe termen lung. 

era de un an. Având în vedere sarcinile 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

este esențial ca președintele și 

vicepreședintele să aibă un mandat stabil și 

pe termen lung cu un raport anual de 

evaluare. 

Or. en 

 

Amendamentul   208 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În trecut, durata mandatului 

președintelui și al vicepreședinților 

Consiliului autorităților de reglementare 

era de un an. Având în vedere sarcinile 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

este esențial ca președintele și 

vicepreședintele să aibă un mandat stabil 

și pe termen lung. 

(14) În trecut, durata mandatului 

președintelui și al vicepreședinților 

Consiliului autorităților de reglementare 

era de un an. Având în vedere sarcinile 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

durata mandatului președintelui și al 

vicepreședintelui este de doi ani. 

Or. el 

 

Amendamentul   209 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Consiliul de administrație ar trebui 

să se reunească în ședință ordinară de cel 

puțin două ori pe an. Având în vedere 

experiența dobândită și faptul că rolul 

(15) Consiliul de administrație ar trebui 

să se reunească în fiecare lună și să 

furnizeze informații privind realizările 

sale . 
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OAREC a fost consolidat, este posibilă 

organizarea de ședințe suplimentare ale 

Consiliului de administrație. 

Or. el 

 

Amendamentul   210 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite, pentru un mandat de 

2,5 ani. Consiliul de administrație ar trebui 

să îl numească, pe baza unei liste întocmite 

de Comisie, în urma unei proceduri de 

selecție deschise și transparente, pentru a 

garanta o evaluare riguroasă a candidaților 

și un nivel ridicat de independență. În plus, 

în trecut, durata mandatului directorului 

administrativ al Oficiului OAREC era de 

trei ani. 

Or. el 

 

Amendamentul   211 

Patrizia Toia 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 
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esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. Candidatul ar trebui să 

obțină consimțământul Parlamentului 

European pentru a prelua funcția. În plus, 

în trecut, durata mandatului directorului 

administrativ al Oficiului OAREC era de 

trei ani. Directorul executiv trebuie să aibă 

un mandat suficient de lung pentru a 

asigura stabilitatea și punerea în aplicare a 

unei strategii pe termen lung pentru 

agenție. 

Or. en 

 

Amendamentul   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise 

și transparente, pentru a garanta o 

evaluare riguroasă a candidaților și un 

nivel ridicat de independență. În plus, în 

trecut, durata mandatului directorului 

administrativ al Oficiului OAREC era de 

trei ani. Directorul executiv trebuie să aibă 

un mandat suficient de lung pentru a 

asigura stabilitatea și punerea în aplicare a 

(16) Rolul secretarului general, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Consiliu, care 

se bazează pe statele membre, pentru a-i 

acorda o puternică legitimitate. În plus, în 

trecut, durata mandatului directorului 

administrativ al Oficiului OAREC era de 

trei ani. Secretarul general trebuie să aibă 

un mandat suficient de lung pentru a 

asigura stabilitatea și punerea în aplicare a 

unei strategii pe termen lung pentru 

agenție. 
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unei strategii pe termen lung pentru 

agenție. 

Or. fr 

 

Amendamentul   213 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție, 

care să nu depășească cinci ani. 

Or. en 

 

Amendamentul   214 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

(16) Rolul directorului, care va fi 

reprezentantul legal al Oficiului OAREC, 
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esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

este esențial pentru buna funcționare a 

agenției și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul trebuie să aibă un mandat 

suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru Oficiul 

OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul   215 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

Or. en 



 

AM\1122719RO.docxx 39/153 PE602.937v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a acestuia 

și punerea în aplicare a sarcinilor care îi 

sunt atribuite. Consiliul de administrație ar 

trebui să îl numească, pe baza unei liste 

întocmite de ANR, în urma unei proceduri 

de selecție deschise și transparente, pentru 

a garanta o evaluare riguroasă a 

candidaților și un nivel ridicat de 

independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

Or. it 

 

Amendamentul   217 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar 

trebui să fie responsabil de organizarea 

unor grupuri de lucru și de numirea 

membrilor lor. Pentru a asigura o 

abordare echilibrată, grupurile de lucru 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru la 

nivel de experți; prin urmare, Consiliul 

autorităților de reglementare ar trebui să 

fie responsabil de organizarea unor grupuri 

de lucru și de numirea copreședinților lor. 

Listele de experți calificați ar trebui să fie 
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ar trebui să fie coordonate și moderate de 

membri ai personalului OAREC. Listele 

de experți calificați ar trebui să fie pregătite 

în prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele 

de măsuri naționale privind 

reglementarea pieței, precum și cele 

privind alocarea drepturilor de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio, din cauza 

termenelor acestor proceduri. 

pregătite în prealabil pentru a asigura o 

înființare rapidă a anumitor grupuri de 

lucru, în special a celor referitoare la 

procedurile pentru care există limite de 

timp. Ar trebui evitat orice conflict de 

interese care vizează membrii grupurilor 

de lucru sau observatorii. 

Or. en 

 

Amendamentul   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. Listele de experți 

calificați membri ai grupurilor de lucru, 

alături de declarațiile lor de interese, ar 

trebui puse la dispoziția publicului. 
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Or. en 

 

Amendamentul   219 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată 

și acordarea aceleiași atenții opiniilor și 

contribuțiilor tuturor ANR-urilor, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 
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prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, din cauza termenelor acestor 

proceduri. 

Or. it 

 

Amendamentul   221 

Victor Negrescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată 

din punct de vedere geografic, grupurile 

de lucru ar trebui să fie coordonate și 

moderate de membri ai personalului 

OAREC. Listele de experți calificați ar 

trebui să fie pregătite în prealabil pentru a 

asigura o înființare rapidă a anumitor 

grupuri de lucru, în special a celor 

referitoare la procedurile legate de piața 

internă pentru proiectele de măsuri 

naționale privind reglementarea pieței, 
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drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

precum și cele privind alocarea drepturilor 

de utilizare a spectrului de frecvențe radio, 

din cauza termenelor acestor proceduri. 

Or. en 

 

Amendamentul   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența 

de a lua decizii cu caracter obligatoriu, 

este necesar să se garanteze că orice 

persoană fizică sau juridică care face 

obiectul unei decizii a OAREC sau este 

vizată de o astfel de decizie are drept de 

contestație la o comisie pentru 

soluționarea contestațiilor, care face parte 

din agenție, dar este independentă de 

structura administrativă și de 

reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă 

la Tribunal. Pentru a asigura condiții 

uniforme în ceea ce privește regulamentul 

de procedură al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor, ar trebui 

conferite competențe de executare 

Comisiei. Aceste competențe ar trebui să 

fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului33. 

eliminat 

_________________  

33 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 
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membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul   223 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența 

de a lua decizii cu caracter obligatoriu, 

este necesar să se garanteze că orice 

persoană fizică sau juridică care face 

obiectul unei decizii a OAREC sau este 

vizată de o astfel de decizie are drept de 

contestație la o comisie pentru 

soluționarea contestațiilor, care face parte 

din agenție, dar este independentă de 

structura administrativă și de 

reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă 

la Tribunal. Pentru a asigura condiții 

uniforme în ceea ce privește regulamentul 

de procedură al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor, ar trebui 

conferite competențe de executare 

Comisiei. Aceste competențe ar trebui să 

fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului33. 

eliminat 

_________________  

33 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 
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membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența 

de a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană 

fizică sau juridică care face obiectul unei 

decizii a OAREC sau este vizată de o 

astfel de decizie are drept de contestație la 

o comisie pentru soluționarea 

contestațiilor, care face parte din agenție, 

dar este independentă de structura 

administrativă și de reglementare a 

acesteia. Deciziile emise de către Comisia 

pentru soluționarea contestațiilor fiind 

menite să producă efecte juridice față de 

terți, o acțiune de control al legalității lor 

poate fi introdusă la Tribunal. Pentru a 

asigura condiții uniforme în ceea ce 

privește regulamentul de procedură al 

Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor, ar trebui conferite 

competențe de executare Comisiei. Aceste 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului33. 

(18) OAREC nu are competența de a lua 

decizii cu caracter obligatoriu. 

_________________  

33 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 
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executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. fr 

 

Amendamentul   225 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența de 

a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană 

fizică sau juridică care face obiectul unei 

decizii a OAREC sau este vizată de o astfel 

de decizie are drept de contestație la o 

comisie pentru soluționarea contestațiilor, 

care face parte din agenție, dar este 

independentă de structura administrativă și 

de reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă la 

Tribunal. Pentru a asigura condiții 

uniforme în ceea ce privește regulamentul 

de procedură al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor, ar trebui 

conferite competențe de executare 

Comisiei. Aceste competențe ar trebui să 

fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului33. 

(18) Întrucât OAREC are competența de 

a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană 

fizică sau juridică care face obiectul unei 

decizii a OAREC sau este vizată de o astfel 

de decizie are drept de contestație la o 

comisie pentru soluționarea contestațiilor, 

care face parte din agenție, dar este 

independentă de structura administrativă și 

de reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă la 

Tribunal. 

_________________  

33 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 
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executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul   226 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența de 

a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană 

fizică sau juridică care face obiectul unei 

decizii a OAREC sau este vizată de o astfel 

de decizie are drept de contestație la o 

comisie pentru soluționarea contestațiilor, 

care face parte din agenție, dar este 

independentă de structura administrativă și 

de reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă la 

Tribunal. Pentru a asigura condiții 

uniforme în ceea ce privește regulamentul 

de procedură al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor, ar trebui 

conferite competențe de executare 

Comisiei. Respectivele competențe ar 

trebui exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului33. 

(18) Întrucât OAREC are competența de 

a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană 

fizică sau juridică care face obiectul unei 

decizii a OAREC sau este vizată de o astfel 

de decizie are drept de contestație la o 

comisie pentru soluționarea contestațiilor, 

care face parte din agenție și ar trebui să 

fie independentă de structura 

administrativă și de reglementare a 

acesteia. Deciziile emise de către Comisia 

pentru soluționarea contestațiilor fiind 

menite să producă efecte juridice față de 

terți, o acțiune de control al legalității lor 

poate fi introdusă la Tribunal. Pentru a 

asigura condiții uniforme în ceea ce 

privește regulamentul de procedură al 

Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, 

ar trebui conferite competențe de executare 

Comisiei. Respectivele competențe ar 

trebui exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului33. 

_________________ _________________ 

33 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

33 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 
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Or. el 

 

Amendamentul   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Oficiul OAREC ar trebui să 

dispună de suficiente resurse financiare și 

umane pentru a-și îndeplini sarcinile. 

Numărul crescând al sarcinilor ce revin 

OAREC și complexitatea sarcinilor 

solicitate Oficiului OAREC ar trebui să se 

reflecte în mod corespunzător în 

programarea resurselor Oficiului 

OAREC. În plus, componența Oficiului 

OAREC în materie de resurse umane ar 

trebui să reflecte necesitatea unui 

echilibru adecvat între agenții temporari 

și personalul extern. 

Or. en 

 

Amendamentul   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) La 24 februarie 2011, a fost 

încheiat un acord privind sediul („acordul 

de sediu”) între Oficiul Organismului 

Autorităților Europene de Reglementare 

în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(Oficiul OAREC) și Guvernul Republicii 

Letonia. 

Or. en 
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Amendamentul   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a se garanta autonomia 

OAREC, acesta ar trebui să aibă un buget 

propriu, alimentat în principal dintr-o 

contribuție din partea Uniunii. Finanțarea 

OAREC ar trebui să facă obiectul unui 

acord din partea autorității bugetare, astfel 

cum se prevede la punctul 31 din Acordul 

interinstituțional privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare 

și buna gestiune financiară35. 

(20) Pentru a se garanta autonomia și 

independența Oficiului OAREC, acesta ar 

trebui să aibă un buget propriu, alimentat 

în principal dintr-o contribuție din partea 

Uniunii. Bugetul ar trebui să reflecte 

sarcinile suplimentare atribuite și rolul 

consolidat al Oficiului OAREC și al 

OAREC. Finanțarea OAREC ar trebui să 

facă obiectul unui acord din partea 

autorității bugetare, astfel cum se prevede 

la punctul 31 din Acordul interinstituțional 

privind disciplina bugetară, cooperarea în 

chestiuni bugetare și buna gestiune 

financiară35. 

_________________ _________________ 

35 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

35 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

juridică, administrativă și financiară. În 

21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

administrativă și financiară. În plus, 
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acest scop, este necesar și oportun ca 

OAREC să fie un organism al Uniunii 

care să aibă personalitate juridică și să 

exercite competențele de executare ce îi 

sunt conferite. 

trebuie să funcționeze ca un organism de 

legătură pentru ANR, cu scopul de a 

asigura un cadru juridic pe termen lung. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   231 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

juridică, administrativă și financiară. În 

acest scop, este necesar și oportun ca 

OAREC să fie un organism al Uniunii care 

să aibă personalitate juridică și să exercite 

competențele de executare ce îi sunt 

conferite. 

(Nu privește versiunea în limba română)

     

Or. el 

 

Amendamentul  232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

22) În calitate de agenție 

descentralizată a Uniunii, OAREC ar 

trebui să funcționeze în limitele 

mandatului său și ale cadrului 

instituțional existent. Aceasta nu ar trebui 

să fie percepută ca reprezentând poziția 

Uniunii în exterior sau ca impunând 

Uniunii obligații juridice. 

eliminat 
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Or. it 

 

Amendamentul   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În calitate de agenție 

descentralizată a Uniunii, OAREC ar 

trebui să funcționeze în limitele mandatului 

său și ale cadrului instituțional existent. 

Aceasta nu ar trebui să fie percepută ca 

reprezentând poziția Uniunii în exterior sau 

ca impunând Uniunii obligații juridice. 

(22) În calitate de agenție independentă, 

OAREC ar trebui să funcționeze în limitele 

mandatului său. Aceasta nu ar trebui să fie 

percepută ca reprezentând poziția Uniunii 

în exterior sau ca impunând Uniunii 

obligații juridice. 

Or. fr 

 

Amendamentul   234 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, noua agenție ar trebui 

să fie deschisă participării autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care au încheiat acorduri cu Uniunea 

Europeană în acest sens, în special cele din 

statele SEE/AELS și țările candidate. 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice, OAREC și 

Oficiul OAREC ar trebui să fie deschise 

participării ANR-urilor competente în 

domeniul comunicațiilor electronice din 

țările terțe, în special celor care au încheiat 

acorduri cu Uniunea Europeană în acest 

sens, cum ar fi cele din statele SEE/AELS 

și țările candidate. 

Or. en 

 

Amendamentul  235 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, noua agenție ar trebui 

să fie deschisă participării autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care au încheiat acorduri cu Uniunea 

Europeană în acest sens, în special cele din 

statele SEE/AELS și țările candidate. 

23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice, OAREC și 

Oficiul OAREC ar trebui să fie deschise 

participării autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice din țările terțe care au încheiat 

acorduri cu Uniunea Europeană în acest 

sens, în special cele din statele SEE/AELS 

și țările candidate. 

Or. it 

 

Amendamentul   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, noua agenție ar trebui 

să fie deschisă participării autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care au încheiat acorduri cu Uniunea 

Europeană în acest sens, în special cele din 

statele SEE/AELS și țările candidate. 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, acesta ar trebui să fie 

deschis participării autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care au încheiat acorduri cu Uniunea 

Europeană în acest sens, în special cele din 

statele SEE/AELS și țările candidate. 

Or. en 

 

Amendamentul   237 
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Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) OAREC ar trebui să aibă 

posibilitatea de a participa la activități de 

comunicare în domeniul său de 

competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale 

OAREC și care ar trebui să se desfășoare 

în conformitate cu planurile de comunicare 

și diseminare relevante adoptate de 

Consiliul de administrație. Conținutul și 

punerea în aplicare a strategiei de 

comunicare a OAREC ar trebui să fie 

coerente, relevante și coordonate cu 

strategiile și activitățile Comisiei și ale 

celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. 

(24) OAREC, sprijinit de Oficiul 

OAREC, ar trebui să aibă posibilitatea de a 

participa la activități de comunicare în 

domeniile lor de competență, care nu ar 

trebui efectuate în detrimentul sarcinilor 

principale ale OAREC. Activitățile de 

comunicare ale Oficiului OAREC ar 

trebui să se desfășoare în conformitate cu 

planurile de comunicare și diseminare 

relevante adoptate de Consiliul de 

administrație. Conținutul și punerea în 

aplicare a strategiei de comunicare a 

Oficiului OAREC ar trebui să fie coerente, 

relevante și coordonate cu strategiile și 

activitățile Comisiei și ale celorlalte 

instituții, astfel încât să se țină cont de 

imaginea globală a Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul   238 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) OAREC ar trebui să aibă 

posibilitatea de a participa la activități de 

comunicare în domeniul său de 

competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale 

OAREC și care ar trebui să se desfășoare 

în conformitate cu planurile de comunicare 

și diseminare relevante adoptate de 

Consiliul de administrație. Conținutul și 

punerea în aplicare a strategiei de 

comunicare a OAREC ar trebui să fie 

(24) OAREC ar trebui să aibă 

posibilitatea de a participa la activități de 

comunicare în domeniul său de 

competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale 

OAREC și care ar trebui să se desfășoare 

în conformitate cu planurile de comunicare 

și diseminare relevante adoptate de 

Consiliul de administrație. Conținutul și 

punerea în aplicare a strategiei de 

comunicare a OAREC ar trebui să fie 
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coerente, relevante și coordonate cu 

strategiile și activitățile Comisiei și ale 

celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. 

coerente, obiective, relevante și coordonate 

cu strategiile și activitățile Comisiei și ale 

celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. 

Or. el 

Amendamentul   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC ar trebui să aibă 

dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, în 

ultimă instanță, de la alte autorități și de la 

întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie moderate și să nu reprezinte o 

sarcină exagerată pentru destinatari. ANR-

urile, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, ar trebui 

să coopereze cu OAREC și să îi furnizeze 

informații corecte și în timp util pentru a se 

asigura că OAREC este în măsură să își 

îndeplinească mandatul. La rândul său, 

OAREC ar trebui să comunice Comisiei și 

ANR-urilor informațiile necesare, pe baza 

principiului cooperării sincere. 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC ar trebui să aibă 

dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, atunci 

când este necesar pentru a-și îndeplini 

sarcinile, de la alte autorități și de la 

întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie moderate și să nu reprezinte o 

sarcină exagerată pentru destinatari. În 

acest sens, OAREC ar trebui să instituie 

un sistem comun de informare și 

comunicare pentru a evita suprapunerea 

cererilor de informații și pentru a facilita 

comunicarea între toate autoritățile 

implicate. ANR-urile, care sunt cele mai 

apropiate de piețele comunicațiilor 

electronice, ar trebui să coopereze cu 

OAREC și să îi furnizeze informații 

corecte și în timp util pentru a se asigura că 

OAREC este în măsură să își îndeplinească 

mandatul. La rândul său, OAREC ar trebui 

să comunice Comisiei și ANR-urilor 

informațiile necesare, pe baza principiului 

cooperării sincere. 

Or. en 

 

Amendamentul   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Oficiul OAREC, care a fost instituit 

ca organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009, este înlocuit cu OAREC în 

ceea ce privește toate aspectele legate de 

proprietate, acorduri, obligații legale, 

contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. OAREC ar trebui 

să preia personalul Oficiului OAREC, ale 

cărui drepturi și obligații ar rămâne 

neschimbate, 

(28) Oficiul, care a fost instituit ca 

organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009, este înlocuit cu Oficiul 

OAREC în ceea ce privește toate aspectele 

legate de proprietate, acorduri, obligații 

legale, contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

28) Oficiul OAREC, care a fost instituit 

ca organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) 

nr. 1211/2009, este înlocuit cu OAREC în 

ceea ce privește toate aspectele legate de 

proprietate, acorduri, obligații legale, 

contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. OAREC ar trebui 

să preia personalul Oficiului OAREC, ale 

cărui drepturi și obligații ar rămâne 

neschimbate, 

28) Oficiul OAREC, care a fost instituit 

ca organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) 

nr. 1211/2009, asigură o strânsă 

colaborare cu OAREC în ceea ce privește 

toate aspectele legate de proprietate, 

acorduri, obligații legale, contracte de 

muncă, angajamente financiare și 

răspunderi.  

 

Or. it 

 

Amendamentul  242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”). 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”) și Oficiul OAREC. 

Or. it 

 

Amendamentul   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”). 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”) și Oficiul OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul   244 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activitatea OAREC se înscrie în domeniul 

de aplicare prevăzut în Directiva [...], 

Directiva 2002/58/CE, Regulamentul (CE) 

nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 

2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio). 

Activitatea OAREC se înscrie în domeniul 

de aplicare prevăzut în Directiva [...], 

Directiva 2002/58/CE, Regulamentul (CE) 

nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 

2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio) și orice alt 

act al Uniunii care instituie noi sarcini și 

competențe. 
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_________________ _________________ 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 

program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 

program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

Or. en 

Justificare 

Completarea este de natură să asigure un regulament rezistent la proba timpului. 

 

Amendamentul   245 

Rolandas Paksas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 
naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. OAREC contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor autorităților naționale de 

reglementare și ale altor autorități 

competente („ANR-uri”) menționate la 

articolul 3 din directivă („Codul 

comunicațiilor electronice”). În special, 

OAREC cooperează cu ANR-urile pentru 

a asigura o abordare normativă coerentă 

a punerii în aplicare a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

investițiile și accesul la conectivitatea 

datelor de foarte mare capacitate și 

adoptarea acestei conectivități, concurența 

în furnizarea rețelelor și a serviciilor de 

comunicații electronice, precum și a 

infrastructurilor asociate și interesele 

cetățenilor Uniunii, inclusiv interesele pe 

termen lung ale consumatorilor și ale 

întreprinderilor. 
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Or. en 

 

Amendamentul   246 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne armonizate. Acesta promovează, de 

asemenea, tratamentul nediscriminatoriu 

al traficului în furnizarea serviciilor de 

acces la internet, accesul la internetul 

deschis, accesul la conectivitatea datelor de 

foarte mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Armonizarea textului actual cu Regulamentul (UE) 2015/2120. 

 

Amendamentul   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. Ca obiective principale, OAREC 

asigură o punere în aplicare coerentă a 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice care intră în 

domeniul de aplicare menționat la alineatul 

(2), contribuind la dezvoltarea pieței 

interne și, astfel, contribuind și la 

obiectivele menționate la articolul 3 din 

directivă de promovare a accesului la 

conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și adoptarea acestei conectivități, 

a concurenței în furnizarea rețelelor și a 

serviciilor de comunicații electronice, 

precum și a infrastructurilor asociate și a 

intereselor cetățenilor Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul   248 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 - alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. OAREC își îndeplinește sarcinile 

în mod independent, imparțial și 

transparent și se bazează pe expertiza 

disponibilă la nivelul ANR-urilor. Fiecare 

stat membru se asigură că ANR-urile 

dispun de resursele financiare și umane 

adecvate necesare pentru a participa la 

activitatea OAREC, asigurând prezența 

obligatorie a reprezentanților acestora la 

reuniunile organizate de OAREC. 

Or. en 
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Justificare 

Pentru un organism tehnic, este necesară independența pentru a obține rezultatele dorite. 

Independența nu poate fi doar declarativă, ci trebuie să fie susținută și prin mijloacele 

necesare. 

 

Amendamentul   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 - alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. OAREC își îndeplinește sarcinile 

în mod independent, imparțial și 

transparent. 

Or. en 

 

Amendamentul   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să ofere un aviz sau o 

recomandare Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

probleme legate de scopul în care a fost 

instituit; 

Or. en 

 

Amendamentul  251 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; să promoveze 

concurența și investițiile; să protejeze 

consumatorii finali. 

Or. it 

 

Amendamentul   252 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei, Parlamentului European și 

Consiliului, precum și ANR-urilor și să 

coopereze cu acestea, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său; 

Or. en 

Justificare 

Colegiuitorii necesită egalitate de tratament și acces la aceeași expertiză tehnică. 

 

Amendamentul   253 
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Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

(a) să acorde asistență și consultanță 

ANR-urilor și să coopereze cu ANR-urile, 

la cerere sau din proprie inițiativă, cu 

privire la orice problemă de natură tehnică, 

în limitele mandatului său, și să oferă 

asistență și consultanță 

Comisiei,Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

Or. fr 

 

Amendamentul   254 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să ofere consultanță 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei, la cerere sau din proprie 

inițiativă, cu privire la rezultatele analizei 

sale realizate cu privire la impactul 

normativ al oricărui aspect referitor la 

dinamica pieței interne în domeniile sale 

de competență; 

Or. en 

Justificare 

Necesar pentru a se asigura că deciziile adoptate se bazează pe date și analize 

corespunzătoare. 

 

Amendamentul   255 

Evžen Tošenovský 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să ofere consultanță 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei, la cerere sau din proprie 

inițiativă, cu privire la impactul normativ 

relevant al oricărui aspect referitor la 

dinamica pieței digitale în ansamblu; 

Or. en 

 

Amendamentul   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să emită recomandări și bune 

practici adresate ANR-urilor, pentru a 

încuraja punerea în aplicare mai bună și 

coerentă a oricărui aspect de ordin tehnic 

care intră în mandatul său; 

Or. en 

 

Amendamentul   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) să acorde asistență și consultanță, 

inclusiv prin intermediul unor rapoarte, 

Parlamentului European și Consiliului, în 

urma unei cereri motivate sau din proprie 

inițiativă, cu privire la orice probleme din 
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domeniul comunicațiilor electronice care 

intră în sfera sa de competență; 

Or. en 

 

Amendamentul   258 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) să acorde asistență Comisiei, în 

calitate de organism consultativ, în ceea 

ce privește procesul de pregătire și de 

adoptare a actelor juridice din domeniul 

comunicațiilor electronice; 

Or. en 

 

Amendamentul   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să emită decizii: eliminat 

- privind identificarea piețelor 

transnaționale, în conformitate cu 

articolul 63 din directivă; 

 

- privind stabilirea unui model de fișă de 

sinteză a contractului, în conformitate cu 

articolul 95 din directivă; 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   260 

Rolandas Paksas 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să emită decizii: eliminat 

- privind identificarea piețelor 

transnaționale, în conformitate cu 

articolul 63 din directivă; 

 

- privind stabilirea unui model de fișă de 

sinteză a contractului, în conformitate cu 

articolul 95 din directivă; 

 

Or. en 

 

Amendamentul   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind aspectele de reglementare 

care pot crea o barieră în calea pieței 

interne sau care pot face obiectul unor 

divergențe în privința punerii în aplicare 

a cadrului legislativ menționat la articolul 

1 alineatul (2) de către autoritățile 

naționale de reglementare sau de către 

alte autorități competente, doar: 

 (a) în cazurile de litigii transfrontaliere în 

care autoritățile de reglementare 

naționale competente nu au ajuns la un 

acord în termen de trei luni de la data la 

care a fost sesizată ultima dintre aceste 

autorități privind cazul respectiv; 

 (b) la solicitarea unei autorități de 

reglementare naționale competente; 

 (c) în urma unei plângeri depuse de o 

întreprindere care furnizează rețele sau 

servicii de comunicații electronice. 
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 O decizie se adoptă în cel mai scurt timp 

posibil și, în orice caz, cu excepția 

circumstanțelor excepționale, în termen 

de patru luni de la data la care a fost 

sesizată problema respectivă de către o 

majoritate de două treimi din membrii 

Consiliului. Decizia menționată la primul 

paragraf se motivează și se adresează 

autorităților naționale de reglementare 

implicate și are caracter obligatoriu 

pentru acestea. 

 Președintele Consiliului informează 

autoritățile naționale de reglementare în 

privința deciziei menționate la primul 

paragraf, fără întârzieri nejustificate. 

Consiliul informează Comisia cu privire 

la acest lucru. Decizia se publică pe site-

ul web al OAREC, fără întârziere. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie să se introducă un mecanism de coerență similar cu cel introdus în cadrul 

Regulamentului general privind protecția datelor, pentru a se asigura interpretarea uniformă 

a dreptului Uniunii și pentru a permite o reacție rapidă a OAREC în cazul în care măsurile 

adoptate de autoritățile naționale de reglementare sunt divergente și afectează în mod negativ 

funcționarea pieței interne. 

 

Amendamentul   262 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind consolidarea pieței interne 

pentru comunicațiile electronice în 

conformitate cu articolul 32 din directivă 

și privind aplicarea coerentă a măsurilor 

reparatorii în conformitate cu articolul 33 

din directivă; 

Or. en 
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Justificare 

În sistemul actual, OAREC (mai precis, Consiliul autorităților de reglementare) oferă avize 

doar pentru că nu este persoană juridică și nu este un organism comunitar (oficiul OAREC 

este organismul comunitar). Dacă ar fi ca acesta să fie „îmbunătățit”, devenind o agenție de 

sine stătătoare, are sens să i se acorde competențe în privința aspectelor de reglementare 

esențiale, cum ar fi analiza pieței, indicarea puterilor semnificative pe piață și măsurile 

reparatorii. Dacă, din contră, nu există nicio intenție de acordare a unei astfel de capacități, 

este inutilă transformarea acestuia într-o agenție. 

 

Amendamentul   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să dezvolte un model economic 

pentru a sprijini Comisia în stabilirea 

tarifelor maxime de terminare a 

apelurilor în Uniune, în conformitate cu 

articolul 73 din directivă; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   264 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind punerea în aplicare 

coerentă a cadrului de reglementare 

pentru comunicațiile electronice; 

Or. en 

Justificare 

Deoarece armonizarea este unul dintre obiectivele principale ale politicilor actuale, această 

parte suplimentează cu mai multe instrumente setul de instrumente disponibile. 
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Amendamentul   265 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 7 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind tratamentul 

nediscriminatoriu al traficului în 

furnizarea serviciilor de acces la internet 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2015/2120; 

Or. en 

Justificare 

Alinierea textului la Regulamentul (UE) 2015/2120. 

 

Amendamentul   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să monitorizeze și să coordoneze 

activitatea ANR-urilor în legătură cu 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

531/2012, în special în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de roaming cu 

amănuntul reglementate, la prețurile 

interne, în interesul utilizatorilor finali; 

(a) să monitorizeze și să coordoneze 

activitatea ANR-urilor în legătură cu 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

531/2012, în special în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de roaming cu 

amănuntul reglementate, la prețurile 

interne, în interesul utilizatorilor finali, 

evoluția tarifelor cu amănuntul și angro 

pentru serviciile de roaming, precum și 

transparența și comparabilitatea 

diferitelor tarife, în conformitate cu 

articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 

531/2012; 

Or. en 



 

AM\1122719RO.docxx 69/153 PE602.937v01-00 

 RO 

Justificare 

Punerea în aplicare corespunzătoare și coerentă a Regulamentului nr. 531/2012 se va baza în 

mare măsură pe transparența și evoluția costurilor specifice de roaming. Prin urmare, 

OAREC ar trebui să se asigure că costurile sunt evaluate într-o manieră uniformă la nivelul 

Uniunii. 

 

Amendamentul   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) monitorizarea evoluțiilor de pe 

piață, evaluarea necesităților pentru 

inovarea normativă și coordonarea 

acțiunilor între autoritățile naționale de 

reglementare pentru a permite dezvoltarea 

unor noi servicii de comunicații 

electronice inovatoare, precum și pentru a 

asigura convergența, în special în 

domeniul standardizării, al numerotației 

și al alocării spectrului; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre adoptă deja diferite abordări în ceea ce privește, de exemplu, alocarea 

resurselor de numerotație sau a spectrului pentru a facilita internetul obiectelor și, prin 

urmare, există o necesitate ca OAREC să fie proactiv în monitorizarea noilor evoluții de pe 

piață și în coordonarea acțiunilor. 

 

Amendamentul   268 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 - privind practicile de pe piață care 

ar putea duce la efecte negative asupra 

accesului la internet nediscriminatoriu, 

internetului deschis și drepturilor 

consumatorilor, precum și privind 

practicile abuzive; 

Or. en 

Justificare 

Alinierea textului la Regulamentul (UE) nr. 2015/2120. 

 

Amendamentul   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- privind evoluția tarifelor cu 

amănuntul și angro pentru serviciile de 

roaming și privind transparența și 

comparabilitatea diferitelor tarife, în 

conformitate cu articolul 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 531/2012; 

- privind evoluția tarifelor cu 

amănuntul și angro pentru serviciile de 

roaming și privind transparența și 

comparabilitatea diferitelor tarife, în 

conformitate cu articolul 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 531/2012, și, după 

caz, transmiterea unor recomandări 

Comisiei; 

Or. en 

 

Amendamentul   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) să asigure un cadru în care 

autoritățile naționale de reglementare să 

poată coopera și să promoveze cooperarea 

între autoritățile naționale de 

reglementare în domeniile care nu sunt 
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încă armonizate la nivelul Uniunii. 

OAREC ia în considerare în mod 

corespunzător rezultatul unei astfel de 

cooperări atunci când își formulează 

avizele, recomandările și deciziile. În 

cazul în care OAREC apreciază că este 

necesară adoptarea unor norme 

obligatorii privind o astfel de cooperare, 

acesta face Comisiei recomandările 

corespunzătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să țină un registru al: eliminat 

- întreprinderilor care furnizează rețele și 

servicii de comunicații electronice în 

conformitate cu articolul 12 din directivă. 

OAREC emite, de asemenea, declarații 

standardizate privind notificările 

transmise de întreprinderi în conformitate 

cu articolul 14 din directivă; 

 

- privind numerele cu drept de utilizare 

extrateritorială, în conformitate cu 

articolul 87 din directivă; 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (da) să lanseze inițiative de inovare a 

datelor pentru a moderniza, a coordona și 

a standardiza colectarea datelor de către 

autoritățile naționale de reglementare. 

Fără a aduce atingere drepturilor de 

proprietate intelectuală și nivelului 

necesar de confidențialitate, aceste date 

sunt puse la dispoziția publicului într-un 

format deschis, reutilizabil și care poate fi 

citit automat pe site-ul internet al OAREC 

și pe Portalul european de date; 

Or. en 

Justificare 

Multe autorități naționale de reglementare sunt implicate în diferite inițiative de cartografiere 

și de colectare a datelor pentru a oferi publicului informații legate de calitatea serviciilor, 

instalarea conexiunilor în bandă largă, alocarea spectrului, prin urmare, este necesară 

coordonarea acestor inițiative și punerea lor la dispoziție într-un format de date deschise. 

 

Amendamentul   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera db (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) să coopereze cu Rețeaua de 

cooperare pentru protecția 

consumatorilor și autoritățile naționale 

competente relevante referitor la aspecte 

legate de furnizarea serviciilor de 

comunicații electronice care pot afecta 

interesele consumatorilor în mai multe 

state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) să evalueze punerea în aplicare și 

evoluția eliminării tarifelor de roaming în 

Uniune, în special prin observarea 

fluctuațiilor tarifare pe piețele interne 

după 15 iunie 2017, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/... [de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 

531/2012 în ceea ce privește normele 

referitoare la piețele de roaming cu 

ridicata] și Regulamentul (UE) 

2015/2120; 

Or. en 

 

Amendamentul   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Sarcinile OAREC se publică pe 

site-ul internet și se actualizează în 

funcție de noile responsabilități atribuite. 

Or. en 

 

Amendamentul   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

respectă orice decizie și țin seama în cea 

mai mare măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

țin seama de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 
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de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

punere în aplicare adaptată a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

Or. fr 

 

Amendamentul   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

respectă orice decizie și țin seama în cea 

mai mare măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

țin seama de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

Or. en 

 

Amendamentul   278 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

respectă orice decizie și țin seama în cea 

mai mare măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

și Comisia țin seama în cea mai mare 

măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 
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de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

Or. en 

 

Amendamentul   279 

Patrizia Toia 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. OAREC își îndeplinește sarcinile 

în mod independent, imparțial, 

transparent și în timp util. OAREC se 

asigură că publicului și tuturor părților 

interesate li se furnizează informații 

adecvate, obiective, fiabile și ușor 

accesibile, în special în ceea ce privește 

rezultatele activității sale. 

Or. en 

 

Amendamentul   280 

Patrizia Toia 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. OAREC promovează cooperarea 

între ANR-uri și între ANR-uri și 

Comisie. 

Or. en 
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Amendamentul   281 

Rolandas Paksas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC, dacă este 

cazul, se poate consulta cu ANR-urile 

competente și cu părțile interesate 

relevante și poate coopera cu organisme, 

agenții, oficii și grupuri consultative ale 

Uniunii, cu autoritățile competente din țări 

terțe și/sau cu organizații internaționale. 

Or. en 

 

Amendamentul   282 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din statele membre și țările 

terțe și/sau cu organizații naționale sau 

internaționale, în conformitate cu articolul 

26. 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea restricțiilor pentru cooperarea OAREC. 
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Amendamentul   283 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC cooperează cu 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

Or. en 

 

Amendamentul   284 

Rolandas Paksas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Dacă este cazul, OAREC poate 

consulta părțile interesate și le poate oferi 

posibilitatea de a face observații într-un 

termen rezonabil. OAREC face publice 

rezultatele unor astfel de consultări, fără 

a aduce atingere articolului 28. Aceste 

consultări au loc cât mai curând posibil în 

procesul decizional. 

Or. en 

 

Amendamentul   285 

Constanze Krehl 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. OAREC își îndeplinește sarcinile 

în mod independent și imparțial, fără 

întârzieri nejustificate și asigurând un 

proces decizional transparent. OAREC se 

asigură, de asemenea, că publicului și 

tuturor părților interesate li se furnizează 

informații obiective, fiabile și ușor 

accesibile în ceea ce privește toate etapele 

procesului său de lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul   286 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Dacă este cazul, OAREC poate 

organiza consultări publice cu toate 

părțile interesate și le poate oferi 

posibilitatea de a face observații într-un 

termen rezonabil. OAREC face publice 

rezultatele unor astfel de consultări. 

Or. en 

Justificare 

Transparența și consultarea corespunzătoare sunt condiții prealabile pentru o bună activitate 

a OAREC. 

 

Amendamentul   287 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Înainte de adoptarea deciziilor, a 

rapoartelor sau a altor tipuri de rezultate 

publice, OAREC se consultă cu părțile 

interesate și le oferă oportunitatea de a 

face observații într-o perioadă rezonabilă 

de timp stabilită în funcție de 

complexitatea chestiunii, dar nu mai 

scurtă de 30 de zile. OAREC pune la 

dispoziția publicului rezultatele procedurii 

de consultare, fără a aduce atingere 

articolului 28. 

Or. en 

 

Amendamentul   288 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4c. Fără a aduce atingere articolului 

21 și articolelor următoare, OAREC 

utilizează expertiza disponibilă la nivelul 

ANR-urilor și își îndeplinește sarcinile în 

cooperare cu ANR-urile și cu Comisia. 

OAREC promovează cooperarea între 

toate ANR-urile, precum și între ANR-uri 

și Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul   289 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 Articolul 2a  

 Organizarea OAREC 

 OAREC este alcătuit din: 

 (a) Consiliul autorităților de 

reglementare; 

 (b) Rețeaua de contact; 

 (c) grupuri de lucru la nivel de experți 

(„grupuri de lucru”). 

Or. en 

 

Amendamentul   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2a  

 Organizarea OAREC 

 OAREC este alcătuit din: 

 (a) un Consiliu al autorităților de 

reglementare; 

 (b) o Rețea de contact; 

 (c) grupuri de lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul   291 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2b  
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 Componența Consiliului autorităților de 

reglementare 

 1. Consiliul autorităților de reglementare 

este format din câte un membru din 

fiecare stat membru. Membrul respectiv 

este șeful sau alt reprezentant la nivel 

înalt al ANR-urilor instituite în statele 

membre, având ca responsabilitate 

principală supravegherea activității 

zilnice a piețelor pentru rețelele și 

serviciile de comunicații electronice. 

 În statele membre în care există mai mult 

de o ANR în temeiul Directivei [...] 

(„Codul comunicațiilor electronice”), 

respectivele ANR-uri convin asupra unui 

reprezentant comun și asigură 

coordonarea necesară între ANR-uri. 

 2. La îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt 

atribuite prin prezentul regulament, 

Consiliul autorităților de reglementare 

acționează independent. 

 Membrii Consiliului autorităților de 

reglementare nu solicită și nu acceptă 

instrucțiuni din partea niciunui guvern, 

din partea Comisiei sau a altei entități 

publice sau private. 

 3. ANR-urile numesc un membru 

supleant la nivel înalt pentru fiecare stat 

membru. 

 4. Comisia participă la ședințele 

Consiliului autorităților de reglementare 

în calitate de observator și este 

reprezentată la un nivel înalt adecvat. 

 5. Consiliul autorităților de reglementare 

poate invita să participe la ședințele sale, 

în calitate de observator, de la caz la caz, 

orice persoană a cărei opinie poate fi de 

interes. 

Or. en 

Justificare 

[A se vedea articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009.] 
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Amendamentul   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2b  

 Sarcinile oficiului OAREC 

 Oficiul OAREC are, în special, 

următoarele atribuții: 

 (a) furnizează servicii de asistență 

profesională și administrativă către 

OAREC; 

 (b) colectează informații de la ANR-uri, 

schimbă și transmite informații în 

legătură cu sarcinile OAREC menționate 

la articolul 2; 

 (c) diseminează între ANR-uri cele mai 

bune practici în materie de reglementare, 

în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 

litera (ad); 

 (d) contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului autorităților de reglementare, 

ale Rețelei de contact și ale grupurilor de 

lucru și oferă sprijin pentru a asigura 

buna funcționare a acestora; 

 (e) participă la activitățile grupurilor de 

lucru, la decizia copreședinților acestora; 

 (f) contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului de administrație și oferă 

sprijin pentru a asigura buna funcționare 

a acestuia; 

 (g) sprijină OAREC în cadrul 

consultărilor publice. 

Or. en 

 

Amendamentul   293 
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Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2c  

 Ședințele și regulile de vot ale Consiliului 

autorităților de reglementare 

 1. Reuniunile Consiliului autorităților de 

reglementare sunt convocate de 

președinte și au loc cel puțin de patru ori 

pe an în sesiune ordinară. Reuniunile 

extraordinare sunt, de asemenea, 

convocate la inițiativa președintelui, la 

solicitarea Comisiei sau la solicitarea a 

cel puțin o treime din membrii 

Consiliului. Ordinea de zi a reuniunii este 

stabilită de președinte și se face publică. 

 2. Atunci când este cazul ,pentru a 

garanta independența OAREC sau pentru 

a evita orice conflict de interese, 

președintele poate decide ca anumite 

elemente să fie discutate în absența 

observatorilor. 

 3. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă decizii cu o majoritate de două 

treimi din numărul membrilor săi, cu 

excepția cazului în care se prevede altfel 

în prezentul regulament sau în alt act 

juridic al Uniunii. Fiecare membru sau 

supleant are un singur vot. Deciziile 

Consiliului autorităților de reglementare 

sunt făcute publice și indică rezervele 

unei ANR, la solicitarea acesteia. 

 4. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă și face public regulamentul său de 

procedură. Regulamentul de procedură 

stabilește în detaliu dispozițiile care 

reglementează votarea, inclusiv condițiile 

în care un membru poate acționa în 

numele altui membru, normele care 

reglementează cvorumurile și termenele 

de notificare pentru ședințe. În plus, 

regulamentul de procedură garantează 
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faptul că membrii Consiliului autorităților 

de reglementare primesc ordinile de zi și 

propunerile de proiecte complete înaintea 

fiecărei ședințe, astfel încât să aibă 

posibilitatea de a propune amendamente 

înaintea votării. Regulamentul de 

procedură poate institui, printre altele, o 

procedură pentru voturi urgente și alte 

demersuri practice pentru funcționarea 

Consiliului autorităților de reglementare. 

Or. en 

Justificare 

[A se vedea articolul 4 alineatele (6), ((9) și (10) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009]. 

 

Amendamentul   294 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2d  

 Sarcinile Consiliului autorităților de 

reglementare 

 1. Consiliul autorităților de reglementare 

îndeplinește sarcinile OAREC prevăzute 

la articolul 2 și ia toate deciziile 

referitoare la organizarea activității 

OAREC. 

 2. Consiliul autorităților de reglementare 

poate adopta decizii în unanimitate în 

numele OAREC cu privire la asumarea 

unor alte sarcini specifice menționate la 

articolul 2 alineatul (2a). 

 3. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă, în numele OAREC, dispoziții 

speciale privind dreptul de acces la 

documentele deținute de OAREC, în 

conformitate cu articolul 27. 
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 4. Consiliul autorităților de reglementare 

oferă consiliere Oficiului OAREC cu 

privire la sprijinul profesional și 

administrativ acordat OAREC. 

 5. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă programul anual de activitate al 

OAREC înainte de sfârșitul anului 

precedent celui la care se raportează 

programul de activitate, după consultarea 

părților interesate în conformitate cu 

articolul 2 alineatul (4a). Consiliul 

autorităților de reglementare transmite 

programul anual de activitate 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei, de îndată ce acesta este adoptat. 

 6. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă raportul anual de activitate al 

OAREC și îl înaintează Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și 

Comitetului Economic și Social 

European, până la data de 15 iunie a 

fiecărui an. 

 7. Parlamentul European poate invita, 

respectând pe deplin independența sa, pe 

președintele sau pe un vicepreședinte al 

Consiliului autorităților de reglementare 

pentru a face o declarație în fața comisiei 

sale competente cu privire la aspecte 

importante referitoare la activitățile 

OAREC și pentru a răspunde întrebărilor 

adresate de deputații din Parlamentul 

European. 

Or. en 

Justificare 

[A se vedea articolul 5 alineatele (1), (3), (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009]. 

 

Amendamentul   295 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 e (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2e  

 Rețeaua de contact 

 1. Rețeaua de contact este alcătuită din 

reprezentanții ANR-urilor din statele 

membre și reprezentanții Comisiei, ai 

Oficiul OAREC și ai autorităților de 

reglementare din țările terțe. 

 2. Rețeaua de contact asistă Consiliul 

autorităților de reglementare în 

îndeplinirea sarcinilor sale, în special 

prin efectuarea pregătirilor necesare 

pentru reuniunile Consiliului autorităților 

de reglementare, cum ar fi prelucrarea 

documentelor elaborate de grupurile de 

lucru. 

 3. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă regulamentul de procedură care 

stabilește modalitățile practice de 

funcționare a Rețelei de contact. 

Or. en 

 

Amendamentul   296 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 f (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2f  

 Funcționarea grupurilor de lucru 

 1. Atunci când acest lucru se justifică și 

îndeosebi pentru punerea în aplicare a 

programului anual de lucru al OAREC, 

Consiliul autorităților de reglementare 

poate înființa grupurile de lucru necesare. 

 2. Membrii grupurilor de lucru sunt 

numiți de ANR-uri. Reprezentanții 

Comisiei, ai Oficiului OAREC și ai 

autorităților de reglementare din țările 
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terțe participă, de asemenea, la activitatea 

grupurilor de lucru. 

 De la caz la caz și dacă este necesar, 

Consiliul autorităților de reglementare 

poate invita să participe la activitățile 

grupurilor de lucru experți a căror 

competență în domeniul relevant este 

recunoscută. 

 3. Dacă este necesar, pentru a garanta 

independența OAREC sau pentru evitarea 

conflictelor de interese, copreședinții pot 

decide ca anumite puncte să fie dezbătute 

în absența experților Comisiei, a 

autorităților de reglementare din țările 

terțe și a altor organisme invitate. 

 4. Consiliul autorităților de reglementare 

numește doi copreședinți din ANR-uri 

diferite pentru fiecare grup de lucru, cu 

excepția cazului în care situații 

excepționale și temporare impun alte 

numiri. 

 5. Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă regulamentul de procedură care 

stabilește modalitățile practice de 

funcționare a grupurilor de lucru. 

Or. en 

Justificare 

[A se vedea amendamentul la articolul 10 — Grupuri de lucru]. 

 

Amendamentul   297 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 g (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2 g  

 Sarcinile Oficiului OAREC 
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 Oficiul OAREC are, în special, 

următoarele atribuții: 

 (a) furnizează servicii de asistență 

profesională și administrativă către 

OAREC; 

 (b) colectează informații de la ANR-uri, 

schimbă și transmite informații în 

legătură cu sarcinile OAREC menționate 

la articolul 2; 

 (c) pe baza acestor date, produce în mod 

regulat proiecte de rapoarte privind 

anumite aspecte ale evoluțiilor pieței de 

telecomunicații europene, cum ar fi 

rapoartele de roaming și de evaluare 

comparativă, care vor fi transmise către 

OAREC; 

 (d) diseminează între ANR-uri cele mai 

bune practici în materie de reglementare, 

în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 

litera (ad); 

 (e) contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului autorităților de reglementare, 

ale Rețelei de contact și ale grupurilor de 

lucru și oferă sprijin pentru a asigura 

buna funcționare a acestora; 

 (f) participă la activitățile tehnice ale 

grupurilor de lucru, la decizia 

copreședinților acestora; 

 (g) contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului de administrație și oferă 

sprijin pentru a asigura buna funcționare 

a acestuia; 

 (h) sprijină OAREC în cadrul 

consultărilor publice. 

Or. en 

Justificare 

[A se vedea articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009.] 

 

Amendamentul   298 

Edouard Martin 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- un director executiv, căruia îi 

revin responsabilitățile prevăzute la 

articolul 9; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- un director executiv, căruia îi revin 

responsabilitățile prevăzute la articolul 9; 

- un secretar general, căruia îi revin 

responsabilitățile prevăzute la articolul 9; 

Or. fr 

 

Amendamentul  300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- un director executiv, căruia îi revin 

responsabilitățile prevăzute la articolul 9; 

- un director, căruia îi revin 

responsabilitățile prevăzute la articolul 9; 

Or. it 

 

Amendamentul   301 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- grupuri de lucru; - grupul de lucru la nivel de experți; 

Or. en 

 

Amendamentul   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- o comisie pentru soluționarea 

contestațiilor. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru, cu toții având drept de vot. 

Fiecare ANR este responsabilă cu numirea 

reprezentantului propriu în poziția de șef 

sau de membru al organismului colectiv al 

ANR. Reprezentanții Comisiei participă la 

deliberări, au drept de vot cu privire la 

chestiuni administrative și nu au drept de 

vot cu privire la chestiuni de 

reglementare, astfel cum este menționat la 

articolul 2. 

Or. en 
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Justificare 

Garantarea independenței OAREC implică faptul că acesta nu solicită și nu acceptă 

instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a altei puteri executive. Consiliul de administrație 

al OAREC ar trebui să fie format doar din reprezentanți din partea unor autorități 

independente, în timp ce Comisia va avea dreptul de a participa la activitățile și ședințele 

Consiliului cu drepturi de vot limitate la chestiunile administrative. 

 

Amendamentul   304 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și dintr-un reprezentant al 

Comisiei Europene, fără drept de vot. 

Fiecare ANR este responsabilă cu numirea 

reprezentantului propriu în poziția de șef 

sau de membru al organismului colectiv al 

ANR. Comisia este reprezentată la un 

nivel corespunzător. 

Or. en 

 

Amendamentul   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru, cu toții având drept de vot. 

Fiecare ANR este responsabilă cu numirea 

reprezentantului propriu în poziția de șef 

sau de membru al organismului colectiv al 

ANR. 
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Or. fr 

 

Amendamentul   306 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și dintr-un reprezentant al 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Or. en 

 

Amendamentul   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și dintr-un reprezentant al 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Or. en 

 

Amendamentul   308 

Edouard Martin 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. ANR-urile din statele Spațiului 

Economic European (SEE) și din statele 

candidate la aderarea la Uniunea 

Europeană au statut de observator și sunt 

reprezentate la nivel corespunzător. 

OAREC poate invita alți experți și 

observatori să participe la ședințele sale. 

Or. en 

 

Amendamentul   309 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Membrii Consiliului de 

administrație acționează pe baze obiective, 

în interesul Uniunii și în vederea 

reducerii fragmentării pieței, urmărind 

crearea unei piețe unice pentru 

telecomunicații. 

Or. en 

 

Amendamentul   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Lista membrilor Consiliului de 

Administrație, împreună cu declarațiile 

lor de interese, sunt puse la dispoziția 

publicului. 
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Or. en 

 

Amendamentul   311 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Consiliul de administrație: 1. Consiliul de administrație este 

responsabil de îndeplinirea sarcinilor 

OAREC, astfel cum sunt prevăzute la 

articolul 2, și va realiza acest lucru luând 

toate deciziile necesare și oferind orientări 

directorului executiv. În acest sens, se va 

baza și pe activitatea desfășurată de 

grupurile de lucru. Consiliul de 

administrație: 

Or. en 

 

Amendamentul   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) oferă orientările generale pentru 

activitățile OAREC și adoptă anual 

documentul unic de programare al 

OAREC, cu o majoritate de două treimi 

dintre membrii săi cu drept de vot, ținând 

cont de avizul Comisiei și în conformitate 

cu articolul 15; 

(a) oferă orientările generale pentru 

activitățile OAREC și adoptă anual 

documentul unic de programare al 

OAREC, în unanimitatea membrilor săi 

cu drept de vot, ținând cont de avizul 

Comisiei și în conformitate cu articolul 15; 

Or. fr 

 

Amendamentul   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 



 

AM\1122719RO.docxx 95/153 PE602.937v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) adoptă, cu o majoritate de două 

treimi dintre membrii săi cu drept de vot, 

bugetul anual al OAREC și exercită alte 

funcții în ceea ce privește bugetul OAREC, 

în temeiul dispozițiilor din capitolul III; 

(b) adoptă, în unanimitatea membrilor 

săi cu drept de vot, bugetul anual al 

OAREC și exercită alte funcții în ceea ce 

privește bugetul OAREC, în temeiul 

dispozițiilor din capitolul III; 

Or. fr 

 

Amendamentul   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual de activitate 

consolidat este făcut public; 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual privind 

activitățile OAREC este prezentat 

Parlamentului și Consiliului de către 

directorul executiv, în cursul unei sesiuni 

publice. Raportul anual de activitate 

consolidat este făcut public; 

Or. en 

 

Amendamentul   315 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera m 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(m) numește directorul executiv și, 

după caz, îi prelungește mandatul sau îl 

demite din funcție, în conformitate cu 

articolul 22; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera m 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) numește directorul executiv și, 

după caz, îi prelungește mandatul sau îl 

demite din funcție, în conformitate cu 

articolul 22; 

(m) numește secretarul general și, după 

caz, îi prelungește mandatul sau îl demite 

din funcție, în conformitate cu articolul 22; 

Or. fr 

 

Amendamentul   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) numește un contabil, căruia i se 

aplică Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și care este 

complet independent în îndeplinirea 

atribuțiilor sale. OAREC poate numi 

contabilul Comisiei în funcția de contabil 

al OAREC; 

(n) numește un contabil, căruia i se 

aplică Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și care este 

complet independent în îndeplinirea 

atribuțiilor sale. Oficiul OAREC poate 

numi același contabil ca alt organism al 

Uniunii. De asemenea, Oficiul OAREC 

poate conveni cu Comisia ca contabilul 

Comisiei să îndeplinească și funcția de 

contabil al Oficiului OAREC; 

Or. en 
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Amendamentul   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera o 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) numește membrii comisiei 

(comisiilor) pentru soluționarea 

contestațiilor; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   319 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care apar împrejurări 

excepționale care impun acest lucru, 

Consiliul de administrație poate, printr-o 

decizie, să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită 

să facă numiri către directorul executiv și 

delegarea competențelor subdelegate de 

către acesta din urmă și să le exercite el 

însuși sau să le delege unuia dintre 

membrii săi ori unui alt membru al 

personalului decât directorul executiv. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   320 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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3. Durata mandatului președintelui și 

al vicepreședintelui este de patru ani, cu 

excepția primului mandat al 

vicepreședintelui ales după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, care 

este de doi ani. Mandatul acestora poate fi 

reînnoit o singură dată. 

3. Durata mandatului președintelui și 

al vicepreședintelui este de un an. 

Or. en 

 

Amendamentul   321 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Durata mandatului președintelui și 

al vicepreședintelui este de patru ani, cu 

excepția primului mandat al 

vicepreședintelui ales după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, care este 

de doi ani. Mandatul acestora poate fi 

reînnoit o singură dată. 

3. Durata mandatului președintelui și 

al vicepreședintelui este de un an, cu 

excepția primului mandat al 

vicepreședintelui ales după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, care este 

de șase luni. Mandatul acestora nu poate fi 

reînnoit imediat. 

Or. en 

 

Amendamentul   322 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Fără a aduce atingere 

competențelor Consiliului de 

administrație, președintele și 

vicepreședintele își îndeplinesc atribuțiile 

în mod independent și nu acceptă 

instrucțiuni de la nicio instituție, niciun 

guvern, nicio ANR, nicio persoană sau 

niciun organism. 
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Or. en 

 

Amendamentul   323 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Președintele prezintă 

Parlamentului European un raport 

privind îndeplinirea îndatoririlor de către 

OAREC, atunci când este invitat să facă 

acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul   324 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv al OAREC 

participă la deliberări, fără a avea drept 

de vot. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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2. Directorul executiv al OAREC 

participă la deliberări, fără a avea drept de 

vot. 

2. Secretarul general al OAREC 

participă la deliberări, fără a avea drept de 

vot. 

Or. fr 

 

Amendamentul   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (1) literele (a) și (b) și articolului 

22 alineatul (8), Consiliul de administrație 

adoptă decizii cu majoritatea membrilor 

cu drept de vot. 

1. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (1) literele (a) și (b) și articolului 

22 alineatul (8), Consiliul de administrație 

adoptă decizii cu o majoritate de două 

treimi dintre membrii cu drept de vot. 

Or. fr 

 

Amendamentul   327 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv nu participă la 

vot. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv nu participă la 

vot. 

4. Secretarul general nu participă la 

vot. 

Or. fr 

 

Amendamentul  329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv nu participă la 

vot. 

4. Directorul nu participă la vot. 

 

Or. it 

 

Amendamentul   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a  

 Independența 

 1. Atunci când își îndeplinesc sarcinile 

care le-au fost încredințate, membrii 

Consiliului de administrație acționează în 

mod independent și obiectiv, în interesul 

Uniunii în ansamblu, indiferent de 

interesul național sau personal. 

 2. Fără a aduce atingere competențelor 

Comisiei sau ale autorităților naționale de 

reglementare, membrii Consiliului de 

administrație nu solicită și nu primesc 

instrucțiuni de la instituțiile sau 

organismele Uniunii, de la niciun guvern 

al unui stat membru sau de la vreun alt 
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organism public sau privat. În special, 

membrii Consiliului își îndeplinesc 

sarcinile care le-au fost încredințate fără 

nicio influență politică necuvenită și fără 

nicio interferență comercială care le-ar 

afecta independența personală. 

Or. en 

 

Amendamentul   331 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 2 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv Comitetul administrativ 

Or. en 

 

Amendamentul   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 2 – secțiunea 2 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv Secretarul general 

Or. fr 

 

Amendamentul  333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Capitolul II – Secțiunea 2 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv Directorul 
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 (Prezentul amendament înlocuiește 

termenul „director executiv” cu „director” 

în întreg textul). 

Or. it 

 

Amendamentul   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Responsabilitățile directorului executiv Responsabilitățile secretarului general 

Or. fr 

 

Amendamentul   335 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Responsabilitățile directorului executiv Sarcinile Comitetului administrativ 

Or. en 

 

Amendamentul   336 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv gestionează 

OAREC. Directorul executiv răspunde în 

fața Consiliului de administrație. 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul   337 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv gestionează 

OAREC. Directorul executiv răspunde în 

fața Consiliului de administrație. 

1. Directorul executiv este 

responsabil cu gestionarea agenției și 

asistă la pregătirea lucrărilor Consiliului 

de administrație. Directorul executiv 

răspunde în fața Consiliului de 

administrație. 

Or. en 

 

Amendamentul   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv gestionează 

OAREC. Directorul executiv răspunde în 

fața Consiliului de administrație. 

1. Secretarul general asigură 

gestionarea administrativă a OAREC. 

Secretarul general răspunde în fața 

Consiliului de administrație. 

Or. fr 

 

Amendamentul   339 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 



 

AM\1122719RO.docxx 105/153 PE602.937v01-00 

 RO 

 1a. Comitetul administrativ ia măsuri 

cu privire la Oficiul OAREC pe o bază 

mutatis mutandis. Urmând orientările 

Consiliului de administrație, Comitetul 

administrativ oferă OAREC servicii 

administrative și de asistență, astfel cum 

sunt definite la alineatul 5 din prezentul 

articol. 

Or. en 

 

Amendamentul   340 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, directorul executiv își 

îndeplinește atribuțiile în mod independent 

și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

de la niciun guvern, de la nicio instituție, 

nicio persoană și niciun organism. 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, Comitetul administrativ 

și, în special, șeful acestuia, își 

îndeplinesc atribuțiile în mod independent 

și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

de la niciun guvern, de la nicio instituție, 

nicio persoană și niciun organism. 

Or. en 

 

Amendamentul   341 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, directorul executiv își 

îndeplinește atribuțiile în mod independent 

și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, directorul executiv își 

îndeplinește atribuțiile în mod independent 

și nu acceptă instrucțiuni de la nicio 
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de la niciun guvern, de la nicio instituție, 

nicio persoană și niciun organism. 

instituție, de la niciun guvern, de la nicio 

NRA, nicio persoană și niciun organism. 

Or. en 

 

Amendamentul   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, directorul executiv își 

îndeplinește atribuțiile în mod independent 

și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

de la niciun guvern, de la nicio instituție, 

nicio persoană și niciun organism. 

2. Fără a aduce atingere 

competențelor Consiliului de administrație, 

secretarul general își îndeplinește 

atribuțiile în mod independent și nu solicită 

și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun 

guvern, de la nicio instituție, nicio 

persoană și niciun organism. 

Or. fr 

 

Amendamentul   343 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European un raport 

privind modul în care și-a îndeplinit 

atribuțiile, atunci când este invitat să facă 

acest lucru. Consiliul poate solicita 

directorului executiv să prezinte un raport 

cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   344 
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Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, 

atunci când este invitat să facă acest lucru. 

Consiliul poate solicita directorului 

executiv să prezinte un raport cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor sale. 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind îndeplinirea îndatoririlor de 

către OAREC, atunci când este invitat să 

facă acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, 

atunci când este invitat să facă acest lucru. 

Consiliul poate solicita directorului 

executiv să prezinte un raport cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor sale. 

3. Secretarul general prezintă 

Parlamentului European un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, 

atunci când este invitat să facă acest lucru. 

Consiliul poate solicita secretarului 

general să prezinte un raport cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor sale. 

Or. fr 

 

Amendamentul   346 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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4. Directorul executiv este 

reprezentantul legal al OAREC. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv este 

reprezentantul legal al OAREC. 

 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv este 

reprezentantul legal al OAREC. 

4. Secretarul general este 

reprezentantul legal al OAREC. 

Or. fr 

 

Amendamentul   349 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv este 

reprezentantul legal al OAREC. 

4. Directorul este reprezentantul legal 

al Oficiului OAREC. 
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Or. en 

 

Amendamentul   350 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Directorul executiv este responsabil 

de îndeplinirea sarcinilor OAREC. În 

special, directorul executiv este responsabil 

de: 

5. Directorul executiv este responsabil 

de îndeplinirea sarcinilor OAREC, urmând 

orientările oferite de Consiliul de 

administrație. În special, directorul 

executiv este responsabil de: 

Or. en 

 

Amendamentul   351 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Directorul executiv este 

responsabil de îndeplinirea sarcinilor 

OAREC. În special, directorul executiv 

este responsabil de: 

5. Comitetul administrativ este 

responsabil de pregătirea administrativă și 

de îndeplinirea sarcinilor OAREC. În 

special, acesta este responsabil de: 

Or. en 

 

Amendamentul   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Directorul executiv este 

responsabil de îndeplinirea sarcinilor 

5. Secretarul general este responsabil 

de îndeplinirea sarcinilor OAREC. În 



 

PE602.937v01-00 110/153 AM\1122719RO.docxx 

RO 

OAREC. În special, directorul executiv 

este responsabil de: 

special, secretarul general este responsabil 

de: 

Or. fr 

 

Amendamentul   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) elaborarea documentului unic de 

programare și prezentarea acestuia 

Consiliului de administrație; 

(c) elaborarea, în colaborare cu ANR-

urile, a documentului unic de programare 

și prezentarea acestuia Consiliului de 

administrație; 

Or. fr 

 

Amendamentul   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele 

înregistrate către Comisie, de două ori pe 

an, precum și în mod periodic către 

Consiliul de administrație; 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport în mod periodic 

către Consiliul de administrație; 

Or. fr 

 

Amendamentul   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele 

înregistrate către Comisie, de două ori pe 

an, precum și în mod periodic către 

Consiliul de administrație; 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele 

înregistrate către Comisie, o dată pe an, 

precum și în mod periodic către Consiliul 

de administrație; 

Or. en 

 

Amendamentul   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) protejarea intereselor financiare 

ale Uniunii prin aplicarea de măsuri 

preventive de combatere a fraudei, a 

corupției și a oricăror alte activități ilegale, 

prin realizarea de controale eficace și, în 

cazul în care se constată nereguli, prin 

recuperarea sumelor plătite necuvenit și, 

după caz, prin măsuri eficace, 

proporționale și disuasive de natură 

administrativă, inclusiv prin sancțiuni 

financiare; 

(g) aplicarea de măsuri preventive de 

combatere a fraudei, a corupției și a 

oricăror alte activități ilegale, controlarea 

eficace și, în cazul în care se constată 

nereguli, recuperarea sumelor plătite 

necuvenit; 

Or. fr 

 

Amendamentul   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. De asemenea, directorul executiv 

este responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor OAREC într-un mod eficient și 

eficace, a unuia sau a mai multor membri 

ai personalului în unul sau în mai multe 

state membre. Decizia de a înființa un 

birou local necesită acordul prealabil al 

Comisiei, al Consiliului de administrație 

și al statului membru (statelor membre) în 

cauză. Decizia respectivă precizează sfera 

activităților care urmează să fie efectuate 

în cadrul respectivului birou local, astfel 

încât să se evite costurile inutile și 

dublarea funcțiilor administrative ale 

OAREC. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. De asemenea, directorul executiv 

este responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor OAREC într-un mod eficient și 

eficace, a unuia sau a mai multor membri 

ai personalului în unul sau în mai multe 

state membre. Decizia de a înființa un 

birou local necesită acordul prealabil al 

Comisiei, al Consiliului de administrație 

și al statului membru (statelor membre) în 

cauză. Decizia respectivă precizează sfera 

activităților care urmează să fie efectuate 

în cadrul respectivului birou local, astfel 

încât să se evite costurile inutile și 

dublarea funcțiilor administrative ale 

OAREC. 

eliminat 
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Or. it 

 

Amendamentul   359 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. De asemenea, directorul executiv 

este responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor OAREC într-un mod eficient și 

eficace, a unuia sau a mai multor membri 

ai personalului în unul sau în mai multe 

state membre. Decizia de a înființa un 

birou local necesită acordul prealabil al 

Comisiei, al Consiliului de administrație și 

al statului membru (statelor membre) în 

cauză. Decizia respectivă precizează sfera 

activităților care urmează să fie efectuate în 

cadrul respectivului birou local, astfel încât 

să se evite costurile inutile și dublarea 

funcțiilor administrative ale OAREC. 

6. De asemenea, directorul este 

responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor Oficiului OAREC într-un mod 

eficient și eficace, a unuia sau a mai multor 

membri ai personalului în unul sau în mai 

multe state membre. Decizia de a înființa 

un birou local necesită acordul prealabil al 

Consiliului de administrație și al statului 

membru (statelor membre) în cauză. 

Decizia respectivă precizează sfera 

activităților care urmează să fie efectuate în 

cadrul respectivului birou local, astfel încât 

să se evite costurile inutile și dublarea 

funcțiilor administrative ale OAREC. 

Orice astfel de decizie necesită includerea 

prealabilă a unei evaluări a impactului 

unei astfel de decizii din punctul de vedere 

al alocării de personal și al bugetului într-

un plan multianual. 

Or. en 

 

Amendamentul   360 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. De asemenea, directorul executiv 

este responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor OAREC într-un mod eficient și 

6. De asemenea, Comitetul 

administrativ este responsabil de 

propunerea privind detașarea unuia sau a 

mai multor membri ai personalului în 
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eficace, a unuia sau a mai multor membri 

ai personalului în unul sau în mai multe 

state membre. Decizia de a înființa un 

birou local necesită acordul prealabil al 

Comisiei, al Consiliului de administrație și 

al statului membru (statelor membre) în 

cauză. Decizia respectivă precizează sfera 

activităților care urmează să fie efectuate în 

cadrul respectivului birou local, astfel încât 

să se evite costurile inutile și dublarea 

funcțiilor administrative ale OAREC. 

unul sau mai multe state membre, în 

scopul îndeplinirii sarcinilor OAREC într-

un mod eficient și eficace. Decizia de a 

înființa un birou local necesită acordul 

prealabil al Comisiei, al Consiliului de 

administrație și al statului membru (statelor 

membre) în cauză. Decizia respectivă 

precizează sfera activităților care urmează 

să fie efectuate în cadrul respectivului 

birou local, astfel încât să se evite costurile 

inutile și dublarea funcțiilor administrative 

ale OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul   361 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 3 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Grupuri de lucru Grupuri de lucru la nivel de experți 

Or. en 

 

Amendamentul   362 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când acest lucru se justifică 

și are drept scop punerea în aplicare a 

programului de lucru al OAREC, Consiliul 

de administrație poate înființa grupurile de 

lucru necesare. 

1. Atunci când acest lucru se justifică 

și are drept scop punerea în aplicare a 

programului de lucru al OAREC, Consiliul 

de administrație poate înființa grupurile de 

lucru necesare la nivel de experți. 

Or. en 
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Amendamentul   363 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, la care pot 

participa experți ai ANR-urilor, ai 

Comisiei, membri ai personalului OAREC 

și ai ANR-urilor din țările terțe care 

participă la activitățile OAREC. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, la care pot 

participa experți ai ANR-urilor, ai 

Comisiei, membri ai personalului OAREC 

și ai ANR-urilor din țările terțe care 

participă la activitățile OAREC. 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, la care pot 

participa experți ai ANR-urilor, membri ai 

personalului OAREC și ai ANR-urilor din 

țările terțe care participă la activitățile 

OAREC. 

Or. fr 

 

Amendamentul   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a treia 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a treia 
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liniuță, membrii lor sunt numiți de pe 

listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri, de Comisie și de directorul 

executiv. 

liniuță, membrii lor sunt numiți de pe 

listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri. 

Or. fr 

 

Amendamentul   366 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a treia 

liniuță, membrii lor sunt numiți de pe 

listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri, de Comisie și de directorul 

executiv. 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a treia 

liniuță, membrii lor sunt numiți de pe 

listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri și de Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a doua 

liniuță, membrii lor sunt numiți numai de 

pe listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri și de directorul executiv. 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a doua 

liniuță, membrii lor sunt numiți numai de 

pe listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri. 

Or. fr 
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Amendamentul   368 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a doua 

liniuță, membrii lor sunt numiți numai de 

pe listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri și de directorul executiv. 

În cazul grupurilor de lucru care sunt create 

pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (d) a doua 

liniuță, membrii lor sunt numiți numai de 

pe listele de experți calificați furnizate de 

ANR-uri. 

Or. en 

 

Amendamentul   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Grupurile de lucru sunt coordonate 

și moderate de către un membru al 

personalului OAREC, care este desemnat 

în conformitate cu regulamentul intern de 

procedură. 

3. Grupurile de lucru sunt coordonate 

și moderate de către un membru al unei 

ANR, care este desemnat în conformitate 

cu regulamentul intern de procedură. 

Or. fr 

 

Amendamentul   370 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. OAREC oferă sprijin grupurilor de 

lucru. 

5. OAREC oferă grupurilor de lucru 

sprijin administrativ și deopotrivă cu 

privire la conținut. 
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Or. en 

 

Amendamentul   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11  eliminat 

Instituirea și componența Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor 

 

1. OAREC instituie o comisie pentru 

soluționarea contestațiilor. 

 

2. Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor este compusă dintr-un 

președinte și doi membri. Fiecare membru 

al Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor are un membru supleant. 

Supleantul reprezintă membrul atunci 

când acesta este absent. 

 

3. Președintele, ceilalți membri și 

supleanții acestora sunt numiți de 

Consiliul de administrație de pe o listă de 

candidați calificați stabilită de Comisie. 

 

4. În cazul în care consideră că natura 

contestației impune acest lucru, Comisia 

pentru soluționarea contestațiilor poate 

solicita Consiliului de administrație să 

numească doi membri suplimentari și 

supleanții acestora de pe lista menționată 

la alineatul (3). 

 

5. La propunerea OAREC, Comisia 

stabilește regulamentul de procedură al 

Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor, după consultarea 

Consiliului de administrație și în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 36 alineatul (2). 

 

Or. fr 
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Amendamentul   372 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Președintele, ceilalți membri și 

supleanții acestora sunt numiți de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

calificați stabilită de Comisie. 

3. Președintele, ceilalți membri și 

supleanții acestora sunt numiți de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

calificați propusă de președintele 

Consiliului de administrație. 

Or. en 

 

Amendamentul   373 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. La propunerea OAREC, Comisia 

stabilește regulamentul de procedură al 

Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, 

după consultarea Consiliului de 

administrație și în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 36 

alineatul (2). 

5. Consiliul de administrație 

stabilește regulamentul de procedură al 

Comisiei pentru soluționarea contestațiilor. 

Or. en 

 

Amendamentul   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 12  eliminat 
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Membrii Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor 

 

1. Durata mandatelor membrilor și 

supleanților Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor este de patru ani. Mandatul 

lor poate fi prelungit de către Consiliul de 

administrație pentru încă patru ani, pe 

baza unei propuneri din partea Comisiei. 

 

2. Membrii Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor sunt independenți și nu pot 

exercita alte atribuții în cadrul OAREC. 

În procesul de luare a deciziilor, aceștia 

nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

de la niciun guvern și de la niciun alt 

organism. 

 

3. Membrii Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor nu sunt demiși din funcție 

sau retrași de pe lista de candidați 

calificați pe durata mandatului lor decât 

în cazul în care există motive temeinice 

care să justifice o astfel de măsură, iar 

Consiliul de administrație ia o decizie în 

acest sens la propunerea Comisiei. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13  eliminat 

Excluderea și recuzarea  

1. Membrii Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor nu iau parte la nicio 

procedură de soluționare a unei 

contestații dacă au vreun interes personal 

în procedura respectivă, dacă au fost 

anterior reprezentanții uneia dintre 
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părțile la procedură sau dacă au 

participat la adoptarea deciziei contestate. 

2. Dacă, pentru unul dintre motivele 

menționate la alineatul (1) sau pentru 

orice alt motiv, un membru al Comisiei 

pentru soluționarea contestațiilor 

consideră că nu trebuie să participe la o 

procedură de soluționare a contestațiilor, 

acesta informează Comisia pentru 

soluționarea contestațiilor în mod 

corespunzător. 

 

3. Orice parte la procedura de soluționare 

a unei contestații poate recuza orice 

membru al Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor pe baza oricăruia dintre 

motivele menționate la alineatul (1) sau în 

cazul în care membrul respectiv este 

suspectat de părtinire. O recuzare nu se 

poate admite dacă, deși a luat cunoștință 

de un motiv de recuzare, partea implicată 

în procedura de soluționare a unei 

contestații a angajat o etapă procedurală. 

Recuzarea nu se poate fonda în niciun caz 

pe cetățenia membrilor. 

 

4. Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor hotărăște măsurile care 

trebuie luate în cazurile menționate la 

alineatele (2) și (3), fără participarea 

membrului în cauză. Pentru luarea 

acestei decizii, respectivul membru este 

înlocuit în Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor de supleantul său. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 14  eliminat 
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Deciziile care fac obiectul unei contestații  

1.  

O contestație împotriva deciziilor luate de 

OAREC se poate înainta Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor în temeiul 

articolului 2 alineatul (1) litera (b). 

 

Orice persoană fizică sau juridică, 

inclusiv ANR-urile, poate depune o 

contestație împotriva unei decizii 

menționate la prezentul alineat care este 

adresată persoanei respective sau 

împotriva unei decizii care, deși este 

adresată unei alte persoane, privește 

direct și individual persoana în cauză. 

 

2. O contestație înaintată în conformitate 

cu alineatul (1) nu are un efect suspensiv. 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor 

poate, cu toate acestea, să suspende 

aplicarea deciziei împotriva căreia este 

formulată contestația. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Capitolul III – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

ÎNTOCMIREA ȘI STRUCTURA 

BUGETULUI 

ÎNTOCMIREA ȘI STRUCTURA 

BUGETULUI OFICIULUI OAREC 

Or. en 

 

Amendamentul   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În fiecare an, directorul executiv 

elaborează un proiect de document de 

programare care conține programarea 

anuală și multianuală („documentul unic de 

programare”), în conformitate cu articolul 

32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei și ținând seama de 

orientările stabilite de Comisie38. 

În fiecare an, secretarul general 

elaborează un proiect de document de 

programare care conține programarea 

anuală și multianuală („documentul unic de 

programare”). 

_________________  

38 Comunicarea Comisiei privind 

orientările referitoare la documentul de 

programare pentru agențiile 

descentralizate și modelul pentru raportul 

anual de activitate consolidat pentru 

agențiile descentralizate [C(2014) 9641]. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație adoptă ulterior 

documentul unic de programare, ținând 

seama de avizul Comisiei. Consiliul de 

administrație transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei 

documentul, precum și orice versiune 

ulterioară actualizată a acestuia. 

Consiliul de administrație adoptă ulterior 

documentul unic de programare. Consiliul 

de administrație transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei 

documentul, precum și orice versiune 

ulterioară actualizată a acestuia. 

Or. fr 

 

Amendamentul   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Programul anual de activitate 

include obiectivele detaliate și rezultatele 

preconizate, inclusiv indicatorii de 

performanță. Acesta include, de asemenea, 

o descriere a acțiunilor care urmează să fie 

finanțate și informații care indică resursele 

financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, 

în conformitate cu principiile întocmirii 

bugetului și ale gestionării pe activități. 

Programul anual de activitate este în 

concordanță cu programul multianual de 

activitate menționat la alineatul (4). Acesta 

indică în mod clar sarcinile care au fost 

adăugate, modificate sau eliminate în 

comparație cu exercițiul financiar 

precedent. 

2. Programul anual de activitate 

include obiectivele detaliate și rezultatele 

preconizate, inclusiv indicatorii de 

performanță. Acesta include, de asemenea, 

o descriere a acțiunilor care urmează să fie 

finanțate și informații care indică resursele 

financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, 

în conformitate cu principiile întocmirii 

bugetului și ale gestionării pe activități. 

Programul anual de activitate este în 

concordanță cu programul anual de 

activitate al OAREC, astfel cum este 

menționat la articolul 2e alineatul (5), și 

cu programul multianual de activitate 

menționat la alineatul (4). Acesta indică în 

mod clar sarcinile care au fost adăugate, 

modificate sau eliminate în comparație cu 

exercițiul financiar precedent. Orice 

sarcină suplimentară va fi evaluată în 

lumina resurselor disponibile. 

Or. en 

 

Amendamentul   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În fiecare an, directorul executiv 

elaborează un proiect estimativ provizoriu 

al veniturilor și cheltuielilor OAREC 

pentru exercițiul financiar următor, care 

conține schema de personal, și îl transmite 

Consiliului de administrație. 

1. În fiecare an, directorul elaborează 

un proiect estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor Oficiului OAREC pentru 

exercițiul financiar următor, care conține 

schema de personal, și îl transmite 

Consiliului de administrație. 

Or. en 

 

Amendamentul   382 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Pe baza proiectului provizoriu, 

Consiliul de administrație adoptă un 

proiect de buget estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor OAREC pentru exercițiul 

financiar următor. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv trimite 

Comisiei, până la data de 31 ianuarie a 

fiecărui an, proiectul de buget estimativ al 

veniturilor și cheltuielilor OAREC. 

Informațiile conținute în proiectul de buget 

estimativ al veniturilor și cheltuielilor 

OAREC și în proiectul documentului unic 

de programare menționat la articolul 15 

alineatul (1) trebuie să fie coerente. 

3. Secretarul general trimite 

Consiliului și statelor membre, până la 

data de 31 ianuarie a fiecărui an, proiectul 

de buget estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor OAREC. Informațiile 

conținute în proiectul de buget estimativ al 

veniturilor și cheltuielilor OAREC și în 

proiectul documentului unic de programare 

menționat la articolul 15 alineatul (1) 

trebuie să fie coerente. 

Or. fr 

 

Amendamentul   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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4. Comisia transmite proiectul de 

buget estimativ autorității bugetare, odată 

cu proiectul de buget general al Uniunii. 

4. Consiliul transmite proiectul de 

buget estimativ autorității bugetare, odată 

cu proiectul de buget general al Uniunii. 

Or. fr 

 

Amendamentul   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv asigură 

execuția bugetului OAREC. 

1. Secretarul general asigură execuția 

bugetului OAREC. 

Or. fr 

 

Amendamentul   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În fiecare an, directorul executiv 

transmite autorității bugetare toate 

informațiile relevante pentru concluziile 

procedurilor de evaluare. 

2. În fiecare an, secretarul general 

transmite autorității bugetare toate 

informațiile relevante pentru concluziile 

procedurilor de evaluare. 

Or. fr 

 

Amendamentul   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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3. La primirea observațiilor Curții de 

Conturi privind conturile provizorii ale 

OAREC, contabilul OAREC întocmește 

conturile finale ale OAREC pe propria 

răspundere. Directorul executiv prezintă 

conturile finale Consiliului de administrație 

în vederea obținerii unui aviz. 

3. La primirea observațiilor Curții de 

Conturi privind conturile provizorii ale 

OAREC, contabilul OAREC întocmește 

conturile finale ale OAREC pe propria 

răspundere. Secretarul general prezintă 

conturile finale Consiliului de administrație 

în vederea obținerii unui aviz. 

Or. fr 

 

Amendamentul   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Până la data de 1 iulie următoare 

încheierii fiecărui exercițiu financiar, 

directorul executiv trimite Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi conturile finale împreună cu 

avizul Consiliului de administrație. 

5. Până la data de 1 iulie următoare 

încheierii fiecărui exercițiu financiar, 

secretarul general trimite Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi conturile finale împreună cu 

avizul Consiliului de administrație. 

Or. fr 

 

Amendamentul   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Până la 30 septembrie, directorul 

executiv trimite Curții de Conturi un 

răspuns la observațiile acesteia. Directorul 

executiv trimite acest răspuns și Consiliului 

de administrație. 

7. Până la 30 septembrie, secretarul 

general trimite Curții de Conturi un 

răspuns la observațiile acesteia. Secretarul 

general trimite acest răspuns și Consiliului 

de administrație. 

Or. fr 
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Amendamentul   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European, la solicitarea 

acestuia din urmă, toate informațiile 

necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru 

exercițiul financiar în cauză, în 

conformitate cu articolul 165 alineatul (3) 

din Regulamentul financiar39. 

8. Secretarul general prezintă 

Parlamentului European, la solicitarea 

acestuia din urmă, toate informațiile 

necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru 

exercițiul financiar în cauză, în 

conformitate cu articolul 165 alineatul (3) 

din Regulamentul financiar39. 

_________________ _________________ 

39 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012). 

39 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012). 

Or. fr 

 

Amendamentul   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Normele financiare aplicabile OAREC se 

adoptă de către Consiliul de administrație, 

după consultarea Comisiei. Acestea nu 

fac derogare de la Regulamentul (UE) nr. 

1271/2013, cu excepția cazului în care o 

astfel de derogare este în mod specific 

necesară pentru funcționarea OAREC și 

cu acordul prealabil al Comisiei. 

Normele financiare aplicabile OAREC se 

adoptă de către Consiliul de administrație. 
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Or. fr 

 

Amendamentul   392 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 22  eliminat 

Numirea directorului executiv  

1. Directorul executiv este angajat ca 

agent temporar al OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

 

2.  

Directorul executiv este numit de 

Consiliul de administrație de pe o listă de 

candidați propusă de Comisie, în urma 

unei proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

 

Pentru încheierea contractului cu 

directorul executiv, OAREC este 

reprezentat de președintele Consiliului de 

administrație. 

 

Înainte de a fi numit în funcție, 

candidatul selecționat de către Consiliul 

de administrație poate fi invitat să facă o 

declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

 

3. Durata mandatului directorului 

executiv este de cinci ani. Până la 

sfârșitul acestei perioade, Comisia 

realizează o evaluare care ia în 

considerare evaluarea activității 

directorului executiv, precum și sarcinile 

și provocările viitoare ale OAREC. 

 

4. Consiliul de administrație, acționând în 

baza unei propuneri a Comisiei care ia în 

considerare evaluarea menționată la 

alineatul (3), poate prelungi o singură 
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dată mandatul directorului executiv 

pentru o perioadă de cel mult cinci ani. 

5. Consiliul de administrație informează 

Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

poate fi invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă întrebărilor adresate de 

membrii acesteia. 

 

6. Un director executiv al cărui mandat a 

fost prelungit nu mai poate participa la o 

altă procedură de selecție pentru același 

post după încheierea perioadei totale a 

mandatului său. 

 

7. Directorul executiv poate fi demis din 

funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la 

propunerea Comisiei. 

 

8. Consiliul de administrație adoptă 

deciziile privind numirea, prelungirea 

mandatului sau demiterea din funcție a 

directorului executiv cu o majoritate de 

două treimi dintre membrii săi cu drept de 

vot. 

 

Or. en 

 

Amendamentul   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv este angajat ca 

agent temporar al OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

1. Secretarul general este angajat ca 

agent temporar al OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

Or. fr 
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Amendamentul   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de Comisie, în urma unei 

proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

Secretarul general este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de Consiliu, hotărând în 

unanimitate. 

Or. fr 

 

Amendamentul   395 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de Comisie, în urma unei 

proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

Directorul executiv este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de președinte, în urma unei 

proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

Or. en 

 

Amendamentul   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru încheierea contractului cu 

directorul executiv, OAREC este 

Pentru încheierea contractului cu 

secretarul general, OAREC este 
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reprezentat de președintele Consiliului de 

administrație. 

reprezentat de președintele Consiliului de 

administrație. 

Or. fr 

 

Amendamentul   397 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selecționat de către Consiliul de 

administrație poate fi invitat să facă o 

declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selecționat de către Consiliul de 

administrație face o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului 

European și răspunde întrebărilor adresate 

de membrii acesteia. 

Or. en 

 

Amendamentul   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Durata mandatului directorului 

executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul 

acestei perioade, Comisia realizează o 

evaluare care ia în considerare evaluarea 

activității directorului executiv, precum și 

sarcinile și provocările viitoare ale 

OAREC. 

3. Durata mandatului secretarului 

general este de cinci ani. Până la sfârșitul 

acestei perioade, Consiliul de 

administrație prezintă o evaluare a 

activității secretarului general. Această 

evaluare este transmisă Consiliului și 

Parlamentului European. 

Or. fr 

 

Amendamentul   399 

Constanze Krehl 
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Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Durata mandatului directorului 

executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul 

acestei perioade, Comisia realizează o 

evaluare care ia în considerare evaluarea 

activității directorului executiv, precum și 

sarcinile și provocările viitoare ale 

OAREC. 

3. Durata mandatului directorului 

executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul 

acestei perioade, președintele realizează o 

evaluare care ia în considerare evaluarea 

activității directorului executiv, precum și 

sarcinile și provocările viitoare ale 

OAREC. 

Or. en 

 

Amendamentul   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul de administrație, 

acționând în baza unei propuneri a 

Comisiei care ia în considerare evaluarea 

menționată la alineatul (3), poate prelungi 

o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult 

cinci ani. 

4. Consiliul de administrație, în urma 

avizului Parlamentului European și al 

Consiliului, care ia în considerare 

evaluarea menționată la alineatul (3), poate 

prelungi o singură dată mandatul 

secretarului general pentru o perioadă de 

cel mult cinci ani. 

Or. fr 

 

Amendamentul   401 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul de administrație, 

acționând în baza unei propuneri a 

Comisiei care ia în considerare evaluarea 

4. Consiliul de administrație, 

acționând în baza unei propuneri a 

președintelui care ia în considerare 
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menționată la alineatul (3), poate prelungi 

o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult 

cinci ani. 

evaluarea menționată la alineatul (3), poate 

prelungi o singură dată mandatul 

directorului executiv pentru o perioadă de 

cel mult cinci ani. 

Or. en 

 

Amendamentul   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 
poate fi invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă întrebărilor adresate de membrii 

acesteia. 

5. Parlamentul European și Consiliul 

au la dispoziție două luni începând de la 

data primirii evaluării menționate la 

alineatul (3) pentru a-și prezenta avizul. 

Din oficiu, acesta va fi considerat pozitiv. 

Secretarul general poate fi invitat să facă o 

declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului și să răspundă întrebărilor 

adresate de membrii acesteia pe parcursul 

acestei perioade. 

Or. fr 

 

Amendamentul   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un director executiv al cărui 

mandat a fost prelungit nu mai poate 

participa la o altă procedură de selecție 

pentru același post după încheierea 

perioadei totale a mandatului său. 

6. Un secretar general al cărui 

mandat a fost prelungit nu mai poate 

participa la o altă procedură de selecție 

pentru același post după încheierea 

perioadei totale a mandatului său. 

Or. fr 
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Amendamentul   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Comisiei. 

7. Secretarul general poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Consiliului sau a Parlamentului 

European. 

Or. fr 

 

Amendamentul   405 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Comisiei. 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație. 

Or. en 

 

Amendamentul   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Consiliul de administrație adoptă 

deciziile privind numirea, prelungirea 

mandatului sau demiterea din funcție a 

directorului executiv cu o majoritate de 

8. Consiliul de administrație adoptă 

deciziile privind numirea, prelungirea 

mandatului sau demiterea din funcție a 
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două treimi dintre membrii săi cu drept de 

vot. 
secretarului general în unanimitatea 

membrilor săi cu drept de vot. 

Or. fr 

 

Amendamentul  407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. OAREC este un organism al 

Uniunii. Acesta are personalitate juridică. 

eliminat 

Or. it 

Amendamentul   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. OAREC este un organism al 

Uniunii. Acesta are personalitate juridică. 

1. Oficiul OAREC este un organism 

oficial al Uniunii. Acesta are personalitate 

juridică. 

Or. en 

 

Amendamentul   409 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC este reprezentat de 

directorul său executiv. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul   410 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC este reprezentat de 

directorul său executiv. 

3. OAREC este reprezentat din punct 

de vedere juridic de directorul său 

executiv. 

Or. en 

 

Amendamentul   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC este reprezentat de 

directorul său executiv. 

3. OAREC este reprezentat de 

secretarul său general. 

Or. fr 

 

Amendamentul   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În acest scop, OAREC poate stabili, sub 

rezerva aprobării prealabile de către 

Comisie, acorduri de lucru. Astfel de 

acorduri nu creează obligații legale pentru 

Uniune sau pentru statele sale membre. 

În acest scop, OAREC poate stabili 

acorduri de lucru. Astfel de acorduri nu 

creează obligații legale pentru Uniune sau 

pentru statele sale membre. 

Or. fr 
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Amendamentul   413 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC este deschis participării 

autorităților de reglementare competente în 

domeniul comunicațiilor electronice din 

țările terțe care au încheiat acorduri cu 

Uniunea Europeană în acest sens. 

OAREC și Oficiul OAREC sunt deschise 

participării autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice din țările terțe care au încheiat 

acorduri cu Uniunea Europeană în acest 

sens. 

Or. en 

 

Amendamentul   414 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În baza dispozițiilor relevante ale acestor 

acorduri, se elaborează înțelegeri care să 

precizeze, în special, caracterul, amploarea 

și modalitatea participării acestor autorități 

de reglementare ale țărilor terțe în cauză la 

activitatea OAREC, inclusiv dispoziții 

referitoare la participarea la inițiativele 

puse în practică de OAREC, la contribuțiile 

financiare și la personal. În ceea ce privește 

chestiunile legate de personal, astfel de 

acorduri respectă, în orice caz, Statutul 

funcționarilor. 

În baza dispozițiilor relevante ale acestor 

acorduri, se elaborează înțelegeri care să 

precizeze, în special, caracterul, amploarea 

și modalitatea participării acestor autorități 

de reglementare ale țărilor terțe în cauză la 

activitatea OAREC și a Oficiului OAREC, 

inclusiv reprezentarea țărilor terțe în 

Consiliul autorităților de reglementare, în 

Consiliul de administrație și în alte 

organisme organizaționale ale OAREC și 

ale Oficiului OAREC, precum și dispoziții 

referitoare la participarea la inițiativele 

puse în practică de Oficiul OAREC, la 

contribuțiile financiare și la personal. În 

ceea ce privește chestiunile legate de 

personal, astfel de acorduri respectă, în 

orice caz, Statutul funcționarilor. 

Or. en 
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Amendamentul   415 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 27a  

 Transparența și comunicarea 

 1. OAREC și Oficiul OAREC își 

desfășoară activitățile la un înalt nivel de 

transparență. OAREC și Oficiul OAREC 

se asigură că publicul și orice parte 

interesată primesc informații obiective, 

fiabile și ușor accesibile, în special cu 

privire la sarcinile și la rezultatele 

activității lor. 

 2. OAREC, sprijinit de Oficiul OAREC, 

poate desfășura activități de comunicare 

din proprie inițiativă, în limitele 

domeniului său de competență. Alocarea 

resurselor în cadrul bugetului Oficiului 

OAREC pentru activitățile de comunicare 

nu se face în detrimentul îndeplinirii 

eficace a sarcinilor OAREC menționate la 

articolul 2. 

 Activitățile de comunicare se efectuează 

în conformitate cu planurile de 

comunicare și diseminare relevante 

adoptate de Consiliul de administrație. 

Or. en 

Justificare 

(A se vedea amendamentul cu privire la articolul 27 alineatul (3). Formularea textului propus 

de Comisie a fost ușor modificată.) 

 

Amendamentul   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 28 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul executiv, membrii 

Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor, experții naționali detașați, 

alte categorii de personal care nu sunt 

angajate de OAREC și experții care 

participă la grupurile de lucru respectă 

cerințele de confidențialitate conform 

articolului 339 din tratat, chiar și după 

încetarea atribuțiilor lor. 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, secretarul general, experții 

naționali detașați, alte categorii de personal 

care nu sunt angajate de OAREC și experții 

care participă la grupurile de lucru respectă 

cerințele de confidențialitate conform 

articolului 339 din tratat, chiar și după 

încetarea atribuțiilor lor. 

Or. fr 

 

Amendamentul   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care informațiile nu sunt 

disponibile sau nu sunt puse la dispoziție 

de către ANR în timp util ori în situațiile în 

care o solicitare directă a OAREC s-ar 

dovedi mai eficientă și mai puțin 

împovărătoare, OAREC poate adresa o 

cerere bine întemeiată și motivată altor 

autorități sau direct întreprinderilor în 

cauză care furnizează rețele și servicii de 

comunicații electronice, precum și 

infrastructura asociată. 

În cazul în care informațiile nu sunt 

disponibile sau nu sunt puse la dispoziție 

de către ANR în timp util ori în situațiile în 

care o solicitare directă a OAREC s-ar 

dovedi mai eficientă și mai puțin 

împovărătoare, OAREC poate adresa o 

cerere bine întemeiată și motivată altor 

autorități, cu acordul prealabil al ANR-

ului din țara în cauză. 

Or. fr 

 

Amendamentul   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC informează ANR-urile relevante 

cu privire la cereri, în conformitate cu 

dispozițiile prezentului alineat. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. OAREC instituie și gestionează un 

sistem de informare și comunicare având 

cel puțin următoarele funcții de tip 

„ghișeu unic”: 

 (a) un punct de intrare unic, prin 

intermediul căruia o întreprindere care 

face obiectul autorizației generale își 

depune cererea; 

 (b) o platformă comună de schimb de 

informații, care oferă OAREC, Comisiei 

și autorităților naționale de reglementare 

informațiile necesare pentru punerea în 

aplicare în comun a legislației Uniunii; 

 (c) un sistem de alertă timpurie, în 

măsură să identifice într-un stadiu 

incipient nevoile de coordonare între 

deciziile care trebuie luate de autoritățile 

naționale de reglementare. 

 Consiliul de administrație adoptă 

specificațiile tehnice și funcționale , 

precum și un plan pentru a institui acest 

sistem. Acesta este creat fără a aduce 

atingere drepturilor de proprietate 

intelectuală și nivelului de 

confidențialitate cerut. 

 Aceste sisteme de informare și 

comunicare devin operaționale în termen 
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de cel mult un an de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul   420 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 30a  

 Mecanismul de cooperare 

 1. ANR-urile aplică elementele 

transfrontaliere ale directivei și ale 

Regulamentului 2015/2120 în strânsă 

cooperare. 

 2. ANR-urile partajează în timp util 

informațiile legate de punerea în aplicare 

a elementelor transfrontaliere din 

directivă și a normelor prevăzute la 

articolele 3 - 5 din Regulamentul 

2015/2120. 

 3. În acest scop, o autoritate națională de 

reglementare care intenționează să emită 

o poziție oficială cu privire la domeniile 

menționate anterior informează OAREC 

în timp util, înainte de a emite acea 

poziție. Aceasta oferă OAREC un rezumat 

al cazului și, în măsura în care este 

posibil la acel moment, indică posibilele 

opțiuni de reglementare. 

 4. Pe această bază, OAREC se asigură că 

ANR-urile care acționează cu privire la 

același tip de practică își îndeplinesc 

sarcinile în strânsă cooperare. Oficiul 

OAREC oferă toată asistența necesară 

pentru a facilita această cooperare. 

 5. ANR-urile pot face, între ele sau cu 

Comisia, schimb de informații necesare 

pentru evaluarea unui caz de care se 
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ocupă în temeiul domeniului de aplicare 

menționat la alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul   421 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii Consiliului de administrație, 

directorul executiv, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de OAREC întocmesc, 

fiecare în parte, o declarație în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Membrii Consiliului de administrație, 

supleanții acestora și observatorii, 

Consiliul autorităților de reglementare, 
directorul, experții naționali detașați și alte 

categorii de personal care nu sunt angajate 

de Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în 

parte, o declarație anuală în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Or. en 

 

Amendamentul   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii Consiliului de administrație, 

directorul executiv, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de OAREC întocmesc, 

fiecare în parte, o declarație în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Membrii Consiliului de administrație și ai 

Consiliului autorităților de reglementare, 
precum și supleanții acestora, directorul, 

experții naționali detașați și alte categorii 

de personal care nu sunt angajate de 

Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în 

parte, o declarație în care precizează 

angajamentele lor și absența sau prezența 
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oricăror interese directe sau indirecte care 

ar putea aduce atingere independenței lor. 

Or. en 

 

Amendamentul   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii Consiliului de administrație, 

directorul executiv, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de OAREC întocmesc, 

fiecare în parte, o declarație în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Membrii Consiliului de administrație, 

secretarul general, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de OAREC întocmesc, 

fiecare în parte, o declarație în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Or. fr 

 

Amendamentul   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 

ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale directorului executiv sunt făcute 

publice. 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 

ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale secretarului general sunt făcute 

publice. 

Or. fr 
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Amendamentul   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul executiv, experții 

naționali detașați și alte categorii de 

personal care nu sunt angajate de OAREC 

și experții care participă la grupurile de 

lucru declară, fiecare în parte, corect și 

complet, cel târziu la începutul fiecărei 

ședințe, toate interesele care ar putea aduce 

atingere independenței lor în ceea ce 

privește punctele înscrise pe ordinea de zi 

și se abțin de la participarea la dezbaterile 

referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

2. Membrii Consiliului de 

administrație și ai Consiliului autorităților 

de reglementare, precum și supleanții 

acestora, directorul, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de Oficiul OAREC și experții 

care participă la grupurile de lucru declară, 

fiecare în parte, corect și complet, cel 

târziu la începutul fiecărei ședințe, toate 

interesele care ar putea aduce atingere 

independenței lor în ceea ce privește 

punctele înscrise pe ordinea de zi și se 

abțin de la participarea la dezbaterile 

referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

Or. en 

 

Amendamentul   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul executiv, experții 

naționali detașați și alte categorii de 

personal care nu sunt angajate de OAREC 

și experții care participă la grupurile de 

lucru declară, fiecare în parte, corect și 

complet, cel târziu la începutul fiecărei 

ședințe, toate interesele care ar putea aduce 

atingere independenței lor în ceea ce 

privește punctele înscrise pe ordinea de zi 

și se abțin de la participarea la dezbaterile 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, secretarul general, experții 

naționali detașați și alte categorii de 

personal care nu sunt angajate de OAREC 

și experții care participă la grupurile de 

lucru declară, fiecare în parte, corect și 

complet, cel târziu la începutul fiecărei 

ședințe, toate interesele care ar putea aduce 

atingere independenței lor în ceea ce 

privește punctele înscrise pe ordinea de zi 

și se abțin de la participarea la dezbaterile 
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referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

Or. fr 

 

Amendamentul   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 36  eliminat 

Comitetul  

1. Comisia este sprijinită de un comitet 

(„Comitetul pentru comunicații”). Acesta 

este un comitet în sensul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011. 

 

2. Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 

3. În cazul în care avizul comitetului 

trebuie obținut printr-o procedură scrisă, 

procedura respectivă se încheie fără 

rezultat în cazul în care, în termenul 

pentru emiterea avizului, președintele 

comitetului decide astfel. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   428 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este sprijinită de un 

comitet („Comitetul pentru comunicații”). 

eliminat 
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Acesta este un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

Or. en 

 

Amendamentul   429 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   430 

Constanze Krehl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care avizul comitetului 

trebuie obținut printr-o procedură scrisă, 

procedura respectivă se încheie fără 

rezultat în cazul în care, în termenul 

pentru emiterea avizului, președintele 

comitetului decide astfel. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la directorul executiv, la membrii 

Consiliului de administrație, la personalul 

OAREC și la membrii familiilor acestora 

sunt prevăzute într-un acord privind sediul 

încheiat între OAREC și statul membru în 

care este stabilit acesta, după ce s-a 

obținut aprobarea Consiliului de 

administrație și cel târziu la doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea Oficiului OAREC în statul 

membru gazdă și facilitățile care trebuie 

puse la dispoziție de către statul respectiv, 

precum și normele specifice aplicabile în 

statul membru gazdă cu privire la 

directorul, la membrii Consiliului de 

administrație, la personalul Oficiului 

OAREC și la membrii familiilor acestora 

sunt prevăzute într-un acord privind sediul 

încheiat între Oficiul OAREC și statul 

membru gazdă. 

Or. en 

 

Amendamentul   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la directorul executiv, la 

membrii Consiliului de administrație, la 

personalul OAREC și la membrii familiilor 

acestora sunt prevăzute într-un acord 

privind sediul încheiat între OAREC și 

statul membru în care este stabilit acesta, 

după ce s-a obținut aprobarea Consiliului 

de administrație și cel târziu la doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la secretarul general, la membrii 

Consiliului de administrație, la personalul 

OAREC și la membrii familiilor acestora 

sunt prevăzute într-un acord privind sediul 

încheiat între OAREC și statul membru în 

care este stabilit acesta, după ce s-a obținut 

aprobarea Consiliului de administrație și 

cel târziu la doi ani de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament. 

Or. fr 
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Amendamentul   433 

Edouard Martin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la directorul executiv, la 

membrii Consiliului de administrație, la 

personalul OAREC și la membrii familiilor 

acestora sunt prevăzute într-un acord 

privind sediul încheiat între OAREC și 

statul membru în care este stabilit acesta, 

după ce s-a obținut aprobarea Consiliului 

de administrație și cel târziu la doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la membrii Consiliului de 

administrație, la personalul OAREC și la 

membrii familiilor acestora sunt prevăzute 

într-un acord privind sediul încheiat între 

OAREC și statul membru în care este 

stabilit acesta, după ce s-a obținut 

aprobarea Consiliului de administrație și 

cel târziu la doi ani de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statul membru care găzduiește 

OAREC oferă condițiile necesare pentru a 

asigura o funcționare corespunzătoare și 

eficientă a OAREC, inclusiv școlarizare în 

mai multe limbi, de orientare europeană și 

conexiuni de transport corespunzătoare. 

2. Statul membru care găzduiește 

Oficiul OAREC, Letonia, oferă condițiile 

necesare pentru a asigura o funcționare 

corespunzătoare și eficientă a Oficiului 

OAREC, inclusiv școlarizare în mai multe 

limbi, de orientare europeană și conexiuni 

de transport corespunzătoare. 

Or. en 
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Amendamentul   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În termen de cel mult cinci ani de la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, 

Comisia realizează o evaluare în 

conformitate cu orientările sale pentru a 

analiza activitatea OAREC în raport cu 

obiectivele, mandatul, sarcinile și 

amplasamentul. Evaluarea analizează, în 

special, eventuala necesitate de a modifica 

mandatul OAREC și implicațiile financiare 

ale unei astfel de modificări. 

1. În termen de cel mult cinci ani de la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, 

Consiliul de administrație transmite 

Consiliului și Parlamentului European 

un raport de evaluare pentru a analiza 

activitatea OAREC în raport cu 

obiectivele, mandatul, sarcinile și 

amplasamentul sale. Evaluarea analizează, 

în special, eventuala necesitate de a 

modifica mandatul OAREC și implicațiile 

financiare ale unei astfel de modificări. 

Or. fr 

 

Amendamentul   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care consideră că 

funcționarea în continuare a OAREC nu se 

mai justifică în raport cu obiectivele, 

mandatul și sarcinile sale, Comisia poate 

propune modificarea în mod corespunzător 

sau abrogarea prezentului regulament. 

2. În cazul în care consideră că 

funcționarea în continuare a OAREC nu se 

mai justifică în raport cu obiectivele, 

mandatul și sarcinile sale, Parlamentul 

European și Consiliul pot propune 

modificarea în mod corespunzător sau 

abrogarea prezentului regulament. 

Or. fr 

 

Amendamentul   437 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Consiliului de 

administrație un raport privind rezultatele 

evaluării. Rezultatele evaluării sunt făcute 

publice. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (2), 
OAREC succedă Oficiului care a fost 

instituit prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 (denumit în continuare „Oficiul 

OAREC”) în ceea ce privește toate 

aspectele legate de proprietate, acorduri, 

obligații legale, contracte de muncă, 

angajamente financiare și răspunderi. 

Oficiul OAREC succedă Oficiului care a 

fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 (denumit în continuare „Oficiul 

OAREC”) în ceea ce privește toate 

aspectele legate de proprietate, acorduri, 

obligații legale, contracte de muncă, 

angajamente financiare și răspunderi. 

Or. en 

Amendamentul   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] și până în 

momentul în care directorul executiv își 

preia atribuțiile în urma numirii sale de 

Începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] și până în 

momentul în care secretarul general își 

preia atribuțiile în urma numirii sale de 
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către Consiliul de administrație în 

conformitate cu articolul 22, directorul 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009, 

pentru perioada rămasă din mandatul său, 

acționează în calitate de director executiv 

interimar având funcțiile prevăzute în 

prezentul regulament. Celelalte condiții ale 

contractului directorului administrativ 

rămân neschimbate. 

către Consiliul de administrație în 

conformitate cu articolul 22, directorul 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009, 

pentru perioada rămasă din mandatul său, 

acționează în calitate de secretar general 

interimar având funcțiile prevăzute în 

prezentul regulament. Celelalte condiții ale 

contractului directorului administrativ 

rămân neschimbate. 

Or. fr 

 

Amendamentul   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În calitate de director executiv interimar, 

acesta își exercită competențele de 

autoritate împuternicită să facă numiri. 

Directorul executiv interimar poate să 

autorizeze toate plățile acoperite de 

creditele înscrise în bugetul OAREC după 

aprobarea acestuia de către Consiliul de 

administrație și poate încheia contracte, 

inclusiv contracte de angajare de personal, 

în urma adoptării schemei de personal a 

OAREC. 

În calitate de secretar general interimar, 

acesta își exercită competențele de 

autoritate împuternicită să facă numiri. 

Secretarul general interimar poate să 

autorizeze toate plățile acoperite de 

creditele înscrise în bugetul OAREC după 

aprobarea acestuia de către Consiliul de 

administrație și poate încheia contracte, 

inclusiv contracte de angajare de personal, 

în urma adoptării schemei de personal a 

OAREC. 

Or. fr 

 

Amendamentul   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Contractul de muncă al directorului 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 se 

încheie la sfârșitul mandatului său sau la 

data la care directorul executiv își preia 

atribuțiile în urma numirii sale de către 

Consiliul de administrație, în conformitate 

cu articolul 22, luându-se în considerare 

data care este mai apropiată. 

Contractul de muncă al directorului 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 se 

încheie la sfârșitul mandatului său sau la 

data la care secretarul general își preia 

atribuțiile în urma numirii sale de către 

Consiliul de administrație, în conformitate 

cu articolul 22, luându-se în considerare 

data care este mai apropiată. 

Or. fr 

 


