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Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la poziția 

Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului 

European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea 

Europeană (reformare) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10579/1/2015 – C8-0416/2015), 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei și 

Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu 

respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20131, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 20132, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0030), 

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

Europene, 

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

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

transport (A8-0071/2016), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

                                                 
1  JO C 327, 12.11.2013, p. 122. 
2  JO C 356, 5.12.2013, p. 92. 
3  Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 



 

 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

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

4. sugerează ca actul să fie citat ca „Directiva Bilbao Barandica-Matīss privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare)”1 

5. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

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

funcționarea Uniunii Europene; 

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

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

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarația Comisiei 

referitoare la acesta, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  Izaskun Bilbao Barandica și Anrijs Matīss au condus negocierile pentru actul respectiv 

în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului. 



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

Declarația Comisiei privind documentele explicative 

 

Comisia reamintește că Parlamentul European, Consiliul și Comisia au recunoscut în 

Declarația politică comună din 27 octombrie 2011 privind documentele explicative că 

informațiile pe care statele membre le furnizează Comisiei în ceea ce privește transpunerea 

directivelor în legislația națională „trebuie să fie clare și precise” pentru a facilita îndeplinirea 

de către Comisie a sarcinilor sale de monitorizare a aplicării legislației Uniunii. În cazul de 

față, documentele explicative ar fi putut fi utile în acest scop. Comisia își exprimă regretul că 

textul final nu conține dispoziții în acest sens. 

 

 


