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Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care 
permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri 
încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în 
aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea 
temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea 
Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0206),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
Parlamentului de către Comisie (C8-0158/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 decembrie 2018, de a aproba poziția 
Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0330/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție, 
care va fi publicată în partea L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu 



actul legislativ final;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P8_TC1-COD(2018)0101

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2019 în 
vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al 
Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale și a altor 
mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor 
acorduri comerciale încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/287.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A COMISIEI

Parlamentul European și Comisia sunt de acord cu privire la importanța unei cooperări strânse 

privind punerea în aplicare a Acordurilor enumerate în anexa la Regulamentul (EU) 2019/287 

al Parlamentului European și al Consiliului din 13 februarie 20191 de punere în aplicare a 

clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor 

aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe. În acest 

scop, aceste instituții sunt de acord că în cazul în care Parlamentul European adoptă o 

recomandare privind deschiderea unei anchete de salvgardare, Comisia analizează cu atenție 

dacă sunt întrunite condițiile specificate în regulament privind deschiderea unei anchete din 

oficiu. În cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, aceasta prezintă 

un raport comisiei responsabile a Parlamentului European, care cuprinde o explicație privind 

toți factorii pertinenți pentru deschiderea unei astfel de anchete.
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